Memòria 2021
1. Accions per a la incidència política
Desenvolupam accions per denunciar, establir, reformar i/o implementar polítiques
públiques, legislacions i programes dirigits incidir sobre els problemes ecosocials que
afecten territori, gestió i accés a recursos i preservació de la biodiversitat.
A. Seguiment de normativa, plans i projectes més destacats aquest 2021
Aquest 2021 hem treballat intensament diverses línies d’incidència política, entre les
quals cal destacar:
● el seguiment, denúncia i proposta del desplegament dels nous fons europeus del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - que són els fons destinats per
Europa a reparar els danys provocats per la crisi de la COVID-19, a través de
reformes i inversions - tant com a GOB, presentant en roda de premsa les nostres
Propostes ecologistes pels Fons de Recuperació Europeus Next Generation
orientades a garantir que aquests recursos extraordinaris poguessin impulsar la
transformació de l’economia balear en clau ecosocial, corregir la dependència
excessiva del turisme, generant opcions laborals en sectors diversificats, enfocant
la nostra economia a enfortir la societat i afrontar els reptes que tenim al davant
com és ara la crisi climàtica; com en el marc de la feina conjunta amb altres
entitats a través del Fòrum de la Societat Civil , a través del que hem analitzat i
incidit en l’elaboració de la proposta de “Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia
d’Inversions Illes Balears 2030”, i representant el Fòrum en la Comissió de treball
en matèria de fons europeus (constituïda en el si de la Comissió de Seguiment del
Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears),
i a través de la Plataforma Open Generation d’àmbit estatal;
● el seguiment de les polítiques vinculades al desplegament de la Llei d’Energia i
Canvi Climàtic i recordant la urgència de les declaracions (pre-COVID)
d’emergència climàtica a les Illes; generant un espai de treball conjunt amb
entitats ecologistes i agràries - Terraferida, Amics de la Terra, APAEMA i SEAS argumentant la petició d’una moratòria de la implantació de parcs fotovoltaics en
sòl rústic condicionada a la urgència de la coordinació en la planificació
energètica, agrària i territorial del sòl rústic. Hem generat un mapa d’instal·lacions
previstes i en execució al sòl rústic i s’han mantingut diverses reunions amb els
responsables polítics en matèria d’ordenació del territori i agricultura per
transmetre els criteris propis d’elaboració de normativa per regular l’ordenació
territorial, energètica i agrària compatible amb el desenvolupament de les
renovables.
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● el seguiment dels instruments de planificació i projectes d’AENA sobre el nostre
territori: denunciant la proposta del Document de Regulació Aeroportuària de
l’aeroport de Palma (DORA) aprovat pel Ministeri; continuam amb el contenciós
sobre els diferents projectes d’ampliació encoberta de la capacitat operativa de
l’aeroport i l’increment de trànsit i passatgers; i donant suport a la Plataforma Son
Bont Pulmó Verd en contra del parc fotovoltaic d’AENA prevists en els terrenys de
Son Bonet, qualificats com Espai Lliure Públic en el planejament urbanístic de
Marratxí:
● la política portuària, tant pel que fa a la problemàtica dels megacreuers, amb la
que seguim insistint a través del treball de la Plataforma contra els Megacreuers;
a la Delimitació d’Espais i Usos Portuaris del Port de Palma (DEUP) a la qual vàrem
presentació al·legacions; com la relativa a la proposta de Pla General de Ports de
les Illes presentada aquest passat estiu i que ha suscitat la generació d’un grup de
feina de diferents col·lectius i sobre la que varem organitzar una taula rodona
pública aquest passat mes de novembre: El nou Pla General de Ports: Quin futur
dibuixam?
● i la desnaturalització i usurpació de l’Impost de Turisme Sostenible. Com a
membres de la Comissió per a l’Impost de Turisme Sostenible i juntament amb
altres entitats que hi són presents, Amics de la Terra i Arca, hem exigit el
compliment per part del Govern de la seva pròpia Llei de l’impost de Turisme
Sostenible que han derogat de facto i el compliment dels acords de governabilitat
de Bellver relatius a la revisió de les finalitats de l’ITS: cal tornar a garantir la
disposició d’un impost finalista, revisar les finalitats, la presa de decisions i
garantir la transparència i la participació real i efectiva dels òrgans de decisió.
En aquest sentit s’han organitzat diverses accions de protesta i concentracions, de
manera coordinada amb col·lectius i entitats altres ciutats de l’Estat en les que també s’hi
preveuen nefastes polítiques en matèria de ports, creuers i aeroports. Així, cal destacar
la concentració unitària contra la política de creuers als ports de dependència estatal que
es va fer el 19 de juny, conjuntament amb Barcelona, València, A Coruña, Vigo i
Tarragona, així com la concentració del 19 de setembre de manera conjunta amb
Barcelona, Palma i Madrid contra els plans d’AENA d’ampliació dels aeroports.
També volem posar en valor la feina feta en el marc del Fòrum de la Societat Civil,
específicamente relativa a una proposta de reconversió del sector turístic basada en el
decreixement turístic enfocat des de la transversalitat en el marc d’una diversificació
econòmica en clau ecosocial.
Enguany s’han celebrat reunions de juntes rectores als parcs naturals d’Es Trenc-Salobrar
de Campos, Sa Dragonera, Mondragó i a la reserva natural de s’Albufereta (una reunió en
cada cas), i 3 reunions del patronat del Parc Nacional de Cabrera. Aquestes reunions han
comptat amb la participació i intervenció dels nostres representants, que han fet
aportacions a la planificació anual per tal de millorar-ne la gestió. Prèviament a les
reunions la informació es difon a les entitats de conservació, constituïdes en grup de
treball, per tal de recollir les aportacions a fer. En el cas de Cabrera, s’ha participat a més
a més en una jornada de diagnòstic de la situació del parc nacional, de la qual han sortit
recomanacions que s'han tramès a la Conselleria de Medi Ambient. Malauradament,
enguany no s’han convocat reunions de junta rectora als parcs naturals de s’Albufera ni
de la península de Llevant.
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Tot i que segueix sense existir la junta assessora del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana, hem participat de les reunions del Consell de Participació de la Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial i de la seva Mesa Permanent. Entre les iniciatives
abordades, s’ha discutit sobre el disseny d’una possible llei de la Serra, que encara s’ha
de definir.
Pel que fa a plans d’ordenació, hem aportats al·legacions en els dos que s’han tramitat
enguany. En el cas del PORN de la Serra de Tramuntana, hem insistit en la recuperació de
les limitacions a les zones d’exclusió, que foren rebaixades mitjançant modificacions
legals impulsades per la Conselleria de Medi Ambient. El pla més important ha estat,
però, el PORN d’es Trenc-Salobrar de Campos, que consideram bastant millorable pel
que fa a zonificació, gestió de la posidònia, gestió del fondeig, ordenació dels
aparcaments, usos de la platja i usos turístics, entre altres.
Hem seguit insistint per a la declaració com a Zona Especial de Protecció per les Aus
(ZEPA) de la zona central de la Marina de Llucmajor, elaborant i presentant un informe
que conclou que, sobre la base de la informació científica que hem pogut registrar i
processar, la Marina de Llucmajor és actualment la zona més important de Mallorca per
a la conservació de la milana.
Pel que fa a la protecció a l’àmbit marí, hem treballat conjuntament amb altres
organitzacions de protecció del medi ambient en una proposta d’ampliació de les
reserves marines del Toro i Malgrats, que ha estat remesa a la Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació per tal que es tengui en compte. La proposta planteja un àmbit que
s’estén fins a l’Illa del Sec, i que seria congruent amb una futura creació d’un parc natural
maritimoterrestre a la zona de Rafeubetx-Cala Figuera.
Els illots de les Balears mantenen una biodiversitat extraordinària, exclusiva en alguns
casos, però tot i així no han assolit encara la protecció ambiental que mereixen i són
objecte de diversos impactes humans, entre ells el desembarc que genera molèsties i
altres problemes. A més del meitat dels illots (82, el 55% del total) es pot accedir
lliurement i en qualsevol època de l’any sense haver de comptar amb cap tipus
d’autorització. Per això vàrem elaborar i remetre un informe que demana a la Conselleria
de Medi ambient que impulsi mesures de protecció efectiva per a aquests espais únics.
B. Una nova Iniciativa Legislativa Popular: Llei de Benestar de les generacions
presents i futures de les Illes Balears.
I com a proposta única i exclusiva, fruit del treball intens de mesos generant espais de
reflexió i proposta col·lectiva i gràcies a la col·laboració de diferentes persones expertes
en dret climàtic, administratiu i europeu, hem presentat la nostra darrera Iniciativa
Legislativa Popular. Una iniciativa, pionera a l’Estat Espanyol, que pivota sobre el
concepte de justícia intergeneracional i que pretén ser una eina per a que les decisions
polítiques que es prenguin avui tinguin en compte les futures generacions. Així ha sortit
la proposta de Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes
Balears, impulsada des dels GOB de les diferents illes però que pretén ser una proposta
popular i col·lectiva que representi una millora en la democratització de la presa de
decisions de cara a garantir uns objectius de benestar, plantejats des de la visió
ecosocial, per a les generacions presents i futures. La Iniciativa Legislativa ja ha estat
acceptada a tràmit pel Parlament, i al gener iniciarà la campanya de recollida de
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signatures que durarà 4 mesos i amb la que pretenem mobilitzar un gran nombre de
suports i adhesions a aquesta proposta pel benestar de les generacions futures.
El 2021 ha estat el temps de la gestació del text jurídic, la coordinació de l’equip redactor,
la supervisió professional externa, el treball de preparació de tota la campanya de
comunicació juntament amb l’equip de La Pera Coop i l’assessorament d’Àgora Social, i
totes les gestions de coordinació interinsular, de comissió promotora i tràmits
administratius i de gestió relatius al llançament de la proposta. En la concepció de la
proposta i la seva contextualització vàrem comptar amb la col·laboració de la Clínica
Jurídica Ambiental de la URV dirigida pel Marcos de Armenteras, a través de la qual,
estudiants del Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili
estudiants del Màster en Dret de la Universitat de Xile, varen realitzar un
estudi-assessorament jurídic per a l’elaboració d’aquesta iniciativa legislativa popular
sobre justícia intergeneracional.
Per altra banda, comptàrem també amb la realització de les pràctiques realitzades al
GOB per l’alumne del Màster en Dret Ambiental de la URV, Adrià Torres Vich, en el marc
del Conveni de cooperació educativa per al desenvolupament de programes de
pràctiques externes de la Universitat Rovira i Virgili i el GOB Mallorca, que també
s’enfocaren al plantejament i redacció de la ILP.
C. Denúncia de les agressions al Territori i la Biodiversitat
Des del punt de vista de nous planejaments urbanístics, aquest 2021 especialment la
proposta d’Avanç de Pla General del Municipi d’Estellencs, juntament amb el col·lectiu
Defensa Paisatges Estellencs. Hem denunciat en reiterades ocasions les llicències
concedides a l’Hotel Formentor, en contra del que determina el propi planejament
urbanístic de Pollença.
S’han continuat treballant les denúncies sobre agressions al territori i recursos naturals
que ens arriben a través del formulari de denúncies obert l’any 2020
https://www.gobmallorca.com/que-pots-fer/formulari-de-denuncia per tal de rebre i
sistematitzar el procés de denúncia que continua fent diàriament el GOB: des de
denúncies d’abocaments, massificació d’espais naturals, fondejos il·legals, construccions
il·legals, abocaments, obres…. Una eina que ha tingut molt bona acceptació i que permet
un contacte directe amb els denunciants, la protecció del seu anonimat i la gestió
posterior de les denúncies que es fan com a GOB.
També s’ha treballat amb els impactes de la pedrera de Can Negret a Alaró o la
Garrigueta Rassa a Palma- A través de “Reviure Tofla”, estam en alerta amb relació als
projectes de reconversió industrial de CEMEX (hidrogen, planta de producció de ciment,
...). Hem continuant abordant la problemàtica de la Variant Nord d’Inca en el marc de la
política de carreteres del Consell de Mallorca.
A principis de l’any vàrem fer costat a l’Ajuntament d’Artà en la seva oposició a la creació
per part de l’IBANAT d’una important zona d’acampada a l’espai natural d’Es Canons, un
dels emblemes de la protecció de la costa artanenca. Aquest tipus de gaudi del medi
natural requereix una bona planificació a Mallorca, on hi ha poques instal·lacions
d’aquest tipus, però no es pot fer afectant els espais naturals rellevants i que ja pateixen
una important pressió per la seva ubicació litoral.
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La problemàtica a les Costes continua sent un dels temes de treball específics del GOB
tant en relació als usos privatius del Domini Públic Marítimo Terrestre, com pel que fa a
il·legalitats en concessions i autoritzacions administratives per usos del domini públic
d’acord amb la Llei de Costes i el seu reglament.
Pel que fa a impactes al medi marí, hem tocat la problemàtica a dos espais: la badia de
Pollença i la badia de Sóller. A Pollença hem establert contactes i col·laborat amb els
veïns organitzats de l’ASDEPP, que fa mesos denuncien els abocaments d’aigües residuals
a la badia. D’altra banda, hem denunciat amb un vídeo la situació de fondeig il·legal i
massiu, utilitzant “morts”, que genera un impacte molt greu sobre el fons afectant
especialment la praderia de Cymodocea. A Sóller, d’altra banda, en col·laboració amb
bussejadors locals denunciàrem també amb un vídeo el fondeig incontrolat i il·legal
sobre posidònia, i també l’abocament de l’emissari d’aigües residuals.

2. Accions per a la transformació social
Perquè per a garantir la protecció del nostre territori és necessari que actuem totes. Per
això, pretenem afavorir que la societat adquireixi coneixements, valors, destreses,
experiències i determinació per a poder ACTUAR.
A. Grup infantil i juvenil
Aquest és un programa educatiu que fa més de 20 anys que està en funcionament. Un
programa dirigit a sòcies i socis de entre 6 i 16 anys, que pretén ser un espai de trobada
on adquirim coneixements, valors, destreses, experiències i determinació per a poder
ACTUAR. Dins aquest programa també s’aconsegueix crear sentiment de pertinença al
grup i a l’associació.
Al llarg de la temporada 2020-2021, han sorgit canvis a la programació habitual i ens
hem adaptat al condicionant de la COVID-19. Es van organitzar tres subgrups,
Busquerets, Puputs i Peixateres, que ens va permetre seguir endavant amb les sortides
tenint en compte totes les recomanacions i restriccions actives a cada moment. Aquests
tres grups han anat realitzant les mateixes sortides i rutes plantejades i coordinades per
l’equip d'educadors i educadores, però de manera esglaonada, amb 15 min de diferència.
A més, els mesos de març, abril i maig es van fer les sortides en dues jornades diferents
a causa de les restriccions de persones/grup. Tot i que, les sortides programades per
desembre, gener i febrer es van haver d’anul·lar ja que es superava aquest nombre
mínim, i es van substituir per unes trobades per videotrucada per mantenir el vincle
d’equip. D’altra banda, el campament d’estiu tampoc es va poder dur a terme.
Tot i la dificultat, la temporada s’ha dut endavant amb molt d’èxit i amb missatges molt
positius per part de totes les famílies. Més que mai, aquestes sortides han estat molt
gratificants i hem treballat aquest vincle tan important amb la natura i la necessitat de
seguir treballant per adquirir les eines i actuar en la protecció i conservació del medi
natural.
5

Han format part del grup infantil i juvenil un total de 51 persones inscrites i l’equip
d’educadors i educadores ha estat format per 10 voluntàries. Com a les darreres
temporades, la coordinació de grups i preparació de les activitats es fa de manera
professionalitzada des de l’àrea d’educació ambiental (EA). Gràcies a l’esforç i motivació
de tot l’equip ha estat possible seguir endavant aquesta temporada tot i les dificultats
que ens hem trobat pel camí.
B. Programes d’educació ambiental amb centres educatius
La programació d’educació ambiental per al curs 2020-2021 s’ha vist condicionada per la
COVID-19, però ha seguit endavant realitzant les activitats que s’havien suspès el curs
anterior i donant sortida a noves sol·licituds, seguint les recomanacions pertinents i
realitzant les activitats amb els grups estables formats per cada centre educatiu.

Programes natura Km.0.
Programes permanents en els que pretenem incidir en els processos d'aprenentatge que
es generen als centres, treballant al voltant d’un espai natural proper al centre, al qual
fem una visita de tot un matí. Es treballa conjuntament amb el centre per a què no es
tracti d’una activitat puntual, sinó que formi part d’un procés, aportant i intercanviant
material i informació. Treballem en 4 municipis diferents (Alcúdia, Palma, Manacor i
Llubí), i des dels ajuntaments se subvenciona el programa per els seus respectius centres
escolars. Però també hi ha centres d’altres municipis que ens sol·liciten les activitats i
s’inclouen en el programa. Enguany han participat en diferents programes un total de
111 grups-classe d’educació primària.
Programa de contacontes ambientals.
Aquest és un programa en que acostam la natura a l’aula, amb una metodologia i uns
recursos molt útils en educació infantil. En aquest cas, també treballem conjuntament
amb el centre educatiu perquè no es tracti d’activitats puntuals. Aquest curs han
participat en el programa un total de 20 grups-classe d’educació infantil i primer cicle de
primària, gràcies a la subvenció que otorguen diferents ajuntaments.
Programa descoberta de la Trapa
Amb aquest programa pretenem donar a conèixer la Trapa i, alhora, emprar els seus
valors i activitats de gestió com eina educativa. Novament, com tota la feina que fem
amb centres educatius, treballem prèviament i posteriorment a la sortida, facilitant
material i informació als docents. Aquest programa s’ha vist molt afectat per la COVID-19
i al llarg del curs 2020-2021 no s’han pogut dur a terme les activitats programades, ja que
els centres educatius que ho van sol·licitar, seguint les recomanacions sanitàries, ho van
decidir anul·lar. Dins la programació 2021-2022, sí que està previst reprendre aquest
programa amb una gran quantitat de sol·licituds.
Col·laboració amb altres centres
A part dels centres que participen en algún del programes descrits anteriorment, hem
col·laborat amb altres 10 grups-classe que han requerit la nostra col·laboració dins els
seus projectes educatius.
Projecte Microplastic Watchers
Aquest projecte coordinat amb GOB Menorca i iniciat al mes de gener 2021, és un
programa que s’ha dut a terme amb un centre escolar de Mallorca durant tot el 2021
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amb l’objectiu de fer un seguiment de micro i meso plàstics. Aquest seguiment es fa
seguint el protocol de ciència ciutadana Plastic Watchers d’Observadors del Mar. Les
dades recopilades al llarg de tot l’any entra a la base de dades d’Observadors del Mar. A
més del seguiment de plàstics, cada jornada va acompanyada d’una activitat d’educació
ambiental per descobrir els valors naturals de la zona litoral i medi marí, així com les
problemàtiques que hi van associades. S’ha dut a terme amb l’escola S’Hort dels Fassers
d’Alcúdia, amb la participació de 10 grups de segon cicle de primària. I la ubicació del
seguiment ha estat la platja de Sant Joan, al Mal Pas, Alcúdia. Aquest projecte GOB
Mallorca-Menorca ha estat finançat per Bankia-Fundació Sa Nostra i co-finançat per
l’Ajuntament d’Alcúdia.
C. Campanyes de sensibilització
Campanya de sensibilització SOS Posidònia
Actualment les praderies de posidònia es troben amenaçades, principalment per
l’activitat humana: fondeig d’embarcacions, vessament, contaminació marina, extracció
de sorres i dragatges, canvi climàtic. Les actuacions per poder fer front a aquestes
amenaces i, per tant, contribuir a la seva conservació són molt diverses, però l’èxit de
totes elles recau en un bon coneixement i sensibilització de la població. Per aquestes
raons i també, vist l’èxit d’aquesta campanya informativa i de sensibilització de la
població els darrers estius, aquest any i per tercer any consecutiu, hem volgut continuar
amb aquesta tasca i fer una nova edició de la campanya a l’estiu 2021.
Així, els objectius de la campanya són:
1. Transmetre a la societat (local i estrangera) els valors i coneixements necessaris sobre
la importància i problemàtica entorn a la Posidonia oceanica.
2. Promoure entre la societat la participació activa, per tal de millorar la protecció i
conservació de la Posidonia oceanica.
Amb aquesta finalitat, s’ha muntat una taula informativa que ha anat rodant per 7
platges de 5 municipis diferents de Mallorca (Palma, Calvià, Alcúdia, Campos i Felanitx) al
llarg dels mesos de juliol i agost. Els destinataris de la campanya han estat els usuaris de
les platges. A la taula s’ha informat sobre els serveis ecosistèmics de les praderies de
posidònia, els factors que amenacen la seva conservació i de les possibles accions o
comportaments que podem desenvolupar cada una de nosaltres per millorar la situació
d’aquest ecosistema. La taula ha estat provista amb material de suport: díptics, restes de
posidònia, restes d’animals marins, lupes… i també l’accés a la informació a través d’un
codi QR. A més de la taula informativa, cada dia s’han organitzat diversos tallers, com el
Trivial de la Posidònia, el taller d’identificació d’invertebrats, el taller sobre microplàstics i
el taller d’snorkel. A més, aquest any com a novetat, aquesta oferta de tallers s’ha
publicat a la plana web del GOB i xarxes socials per tal de donar major difusió i
possibilitat d’inscripció prèvia.
Una altra novetat d’aquesta edició ha estat apropar el taller Què és i qui viu a la
Posidònia? als clubs de vela més pròxims a les ubicacions de platja. Aquest taller s’ha
incorporat amb la intenció d'apropar-nos al sector nàutic, concretament a l’àmbit infantil
i juvenil, que s’inicien al món nàutic. Es tracta d’un taller on oferim la mateixa informació
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que oferim a la taula informativa, enfocat a les bones pràctiques a la navegació i també
s’ha completat amb el taller d’identificació d’invertebrats. Al acabar el taller se'ls hi ha
repartit banderoles per poder posar a les embarcacions del club nàutic i embarcacions
de vela i així donar visibilitat al seu compromís en la protecció i conservació de la
Posidònia.
Aquest nou format de campanya, també ha inclòs les publicacions periòdiques per
difondre la campanya i el missatge d’aquesta a les xarxes socials del GOB; publicacions
diàries al Twitter del dia a dia a la taula informativa i unes publicacions amb contingut
més especialitzat sobre Qui viu a la Posidònia? a Facebook i a Instagram.
Banderoles SOS Posidònia: enguany s’han seguit distribuint entre els navegants
compromesos amb la seva protecció, per tal de visibilitzar la campanya entre els navega,
crear sinergies positives i difondre la campanya.
Les educadores responsables del punt informatiu eren persones formades en el tema:
biòlogues especialitzades en medi marí. A més aquest any hem comptat amb el suport
de 2 voluntàries.
Els resultats de la campanya han estat molt positius. En els punts informatius i en els
tallers s’han atès un total de 228 persones, un públic molt divers. A més, també hem
comptat amb la participació de 205 joves navegants al taller Què és i qui viu a la
Posidònia?. Han mostrat la seves bones intencions i compromís vers la conservació de la
posidònia. Valorem molt positivament els resultats d’aquest nou repte amb els joves
navegants. A tot això, cal sumar les persones a les que s’ha fet arribar el missatge a
través de les xarxes socials, amb les que hi va haver molt de feedback i missatges
positius cap a la campanya.
D. Accions formatives. Espais de formació i reflexió i debat
Video Teixint horitzons ecosocials: 1er curs de transició ecosocial a Mallorca.
Des del GOB vàrem impulsar el 2020 el primer curs de formació en els temes pilars del
que considerem que ha de ser la transformació ecosocial, el que s’havia volgut reflectir
sota el paraigües de “La Vida al Centre” www.lavidaalcentre.org
Com a acció de tancament del curs, vàrem elaborar un vídeo col·laboratiu amb algunes
de les persones participants del curs que vàrem llançar el mes d’abril de 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=c2cBy7XhqvA
Escola de tardor de La Vida al Centre
Des del GOB hem seguit sent part activa de la Comissió de Coordinació de La Vida al
Centre i hem participat activament en l’impuls de “Cuidam la vida, Escola d’acció social i
transformadora” que va tenir lloc el 6 de novembre passat al Casal de barri de Rafal Vell
Programa: https://www.lavidaalcentre.org/escola-transformadora/
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Cicle de xerrades “Els Dijous del GOB”
Continuem amb el cicle de conferències per donar a conèixer diferents aspectes de la
natura, amb participació d’experts en cada matèria. Com sempre amb periodicitat
mensual i una aturada els mesos de juliol i agost. Després de tots els problemes derivats
de la pandemia del covid19, enguany novament hem començat a fer xerrades
presencials, a partir de la xerrada de setembre, gràcies a la col·laboració amb la Fundació
“Sa Nostra” per fer les xerrades a l’Auditori del Centre de Cultura Sa Nostra. Tot i que les
xerrades han estat presencials aquests darrers mesos, s’ha continuat donant la
possiblitat d’asistir de forma telemàtica. S’han fet 10 xerrades amb temàtiques diverses
Sortides ornitològiques
Durant el 2021 hem fet un total de 9 sortides, tots els mesos de l’any excepte febrer,
març, juliol i agost. Totes les sortides han tingut temàtica ornitològica excepte la de
novembre que va ser per identificar bolets.
E. Voluntariat naturalístic
Tot i que tampoc enguany hem pogut recuperar les jornades de voluntariat naturalístic,
vàrem realitzar una intervenció de manteniment de bosc de ribera al Parc Natural de
s’Albufera.
F. Iniciativa Enredant-nos
Es tracta d’una sèrie de trobades, fetes al GOB amb l’objectiu de plantejar col·lectivament
i en el marc de les campanyes de territori, recursos i transformació ecosocial, com
enfortir la xarxa del GOB en aquest 2021. Arran d’aquestes trobades, ha sorgit un grup
de persones voluntàries implicades en diverses iniciatives i que han posat el focus en
l’arrelament del GOB al barri. Coincidint amb l’articulació dels veïns del barri, es va
generar un espai de feina comú per tal d’obrir el GOB al barri aprofitant la jornada
organitzada a finals d’agost pels veïns del barri d’Arxiduc: Arxiduc feim pinya en la qual el
GOB va fer jornada de portes obertes, va repartir planter de plantes autòctones i va
realitzar un taller de xapes pels infants del barri, a més de coordinar la projecció al carrer
del documental Tot inclòs: danys i conseqüències del turisme a les nostres Illes.
G. Projecte CLIMED Euroregió Pirineus Mediterrani
El GOB ha estat part durant aquest 2021 d’aquest projecte en el que participam
conjuntament amb Ecoserveis de Catalunya i la Universitat d’Occitània. L’objectiu del
projecte és desenvolupar un diagnòstic i un estudi estratègic del potencial de
l’Agroecologia i les Energies Renovables per promoure una sortida de la crisi
socioeconòmica generada per Covid-19 cap a la sostenibilitat i la resiliència. L’estudi se
centrarà en més d’un ecosistema i pretén explorar les interrelacions entre ells per
desenvolupar solucions cap a la sostenibilitat i la resiliència. A Mallorca s’han realitzat 6
entrevistes i dos Focus Groups enfocats a plantejar qüestions relatives a diagnòstic, i
identificació de potencials i possibilitats en els àmbits de marc polític i normatiu,
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d’acceptació social, empresarial/comercialització, formació, investigació i innovació,
accés als recursos i canvis induïts per la situació COVID. El projecte té continuïtat fins al
2022.

3. Accions per a la conservació de la Biodiversitat
El seguiment de la biodiversitat és una tasca essencial per avaluar el seu estat de
conservació, detectar canvis ambientals i possibilitar la seva conservació. Per això
treballam en el seguiment de les aus, estudiant les seves poblacions i col·laborant en els
programes de recuperació d’algunes espècies emblemàtiques amenaçades.
A. Conservació d’espècies i hàbitats
La nostra entitat participa des de fa anys en les accions de conservació i recuperació
d’algunes espècies amenaçades i emblemàtiques que dirigeix i coordina el Servei de
Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient.
Dins el programa de recuperació de la milana, enguany hem marcat un total de 32
exemplars, 29 dels quals foren polls marcats a nius i altres 3 foren exemplars juvenils o
adults recuperats al COFIB després d’haver patit algun problema. D’elles, 16 s’equiparen
amb dispositius de seguiment GPS-GSM que permeten monitoritzar els moviments dels
exemplars i detectar els casos de mortalitat. Altres 12 foren traslladades al Parc Natural
de Cazorla (Andalusia) on es du a terme un programa de reintroducció de l’espècie.
Afortunadament els esforços realitzats al llarg dels darrers 20 anys, i en els quals hem
participat, han contribuït a recuperar la nostra població (que a principis d’aquest segle
estava al llindar de l’extinció) fins a situar-la en una posició favorable que ara possibilita
la donació d’exemplars a altres territoris on l’espècie segueix en perill de desaparèixer.
Hem signat també un acord de col·laboració a nivell internacional en el marc del projecte
LIFE-Eurokite, per tal d’aportar la nostra informació científica a n’aquesta iniciativa que
pretén millorar la conservació de l’espècie.
L’àguila peixatera també ha estat objecte de feines de marcatge i seguiment. Així,
enguany hem marcat amb anelles de lectura a distància 6 polls de 3 nius al Parc Nacional
de Cabrera, 2 dels quals han estat equipats amb emissors de seguiment. A hores d’ara un
d’ells hiverna a la Reserva Natural de l’estuari del Sado, Portugal, mentre l’altre ha
resultat electrocutat per una catenària de tren al Parc Natural de la Badia de Cadis. D’un
niu de cabrera amb 3 polls se n’ha extret un, que fou traslladat a València en el marc d’un
programa de reintroducció d’aquesta espècie. També s’ha monitoritzat un exemplar
adult, que hiverna al Parc Natural de s’Albufera i enguany s’ha emparellat i construït un
niu (no ha arribat a treure polls, però) al Parc Natural de sa Dragonera, recuperant per a
l’illa aquesta espècie que fa dècades que no s’hi reprodueix.
També hem posat la nostra experiència en el marcatge d’aus amb dispositius de
seguiment a disposició d’altres projectes. Així, enguany hem equipat 4 voltors negres i 4
lleonats.
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Pel que fa a les actuacions de conservació sobre altres espècies, al final de la primavera
hem repetit la vigilància a la colònia de cria de gavina roja a l’illot de na Guardis per tal
d’evitar les molèsties causades per les persones que hi desembarquen. Enguany el
dispositiu ha actuat al llarg de 5 setmanes implicant a 30 voluntàries, i com l’any passat
s’ha realitzat en coordinació i amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient i
altres administracions.
Durant la primavera, en col·laboració amb Decathlon, es va dur a terme una jornada de
voluntariat vora Cala Mesquida, dins el LIC-ZEPA Muntanyes d’Artà, eliminant uns 1.000
metres quadrats de flora invasora (Jacobaea maritima).
Hem preparat i remès a la Conselleria de Medi Ambient les propostes de catalogació com
amenaçades per dues espècies. Cymodocea nodosa forma praderies a badies someres i
està molt afectada per obres portuàries i navegació de grans embarcacions. D’altra
banda, la coablanca, Oenanthe oenanthe, i la mèrlera vermella, Monticola saxatilis, són
dues espècies d’aus que viuen a les zones més altes de Mallorca i que estan amenaçades
pel canvi climàtic i també afectades per les molèsties humanes. La proposta de
catalogació (i per tant de protecció) d’aquestes espècies s’ha elevat al Consell Assessor de
Flora i Fauna de les Illes Balears, on properament ho defensarem.
B. Estudi ornitològic
Durant el 2021 s’han seguit desenvolupant alguns projectes de seguiment de les
poblacions d’aus de Mallorca:
-

RAM, projecte de seguiment d’aus i mamífers marins des de la costa. Es realitza
amb periodicitat mensual i consta de 3 punts d’observació (Cala Figuera (Calvià),
Portocolom (Felanitx) i Es Port d’es Canonge (Banyalbufar).

-

Seguiment de espècies limícoles al Salobrar de Campos. En el marc d’un conveni
de col·laboració, aquest seguiment es ve realitzant des de fa 6 anys, amb atenció
especial en el picaplatges camanegra, el bec d’alena i l’avisador.

-

Seguiment Bassa de Son Navata, GOB Felanitx

Pel que fa els censos d’aus, cada any es coordinen diversos, especialment durant els
mesos d’hivern. Aquests censos es realitzen gràcies a la participació de centenars de
voluntaris:
- Cens hivernal d’aus aquàtiques i limícoles (cens que es realitza a nivell mundial).
- Cens hivernal de grues (Grus grus).
- Cens hivernal de milana als seus dormidors (Milvus milvus).
- Cens d’ardeids.
- Cens de la població reproductora de cabots (Delichon urbicum).
En el marc del contracte signat amb La Conselleria de Medi Ambient i Territori el 2020, el
GOB com a Entitat Avaladora, ha seguit coordinant l’anellament científic d’aus a les Illes
Balears, també a tots els Centres de Recuperació, amb totes les tasques que s’hi deriven.
S’han tornat a activar les Estacions d’Esforç Constant que executa directament el GOB, al
PN de s’Albufera, al Salobrar de Campos i a la UIB.
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III Congrés d’Ornitologia a Terres de Parla Catalana (COTPC)
Ja s’ha iniciat la feina perquè el 2022 se posi en marxa el III COTPC, que se farà al
Campus de l’Universitat de València
Seguiment de l’avifauna al PN Es Trenc -Salobrar de Campos
El 2021 s’han començat a desenvolupar un projecte al PN Es Trenc-Salobrar de Campos
mitjançant un contracte servei signat amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
projecte promogut pel Parc Natural. Aquest projecte consta de 3 parts principals:
-

Seguiment ornitològic al Parc Natural Es Trenc-Salobra de Campos, desenvolupat
amb censos i estació d’anellament
Seguiment de les poblacions d’avisador (H. himantopus) i bec d’alena
(Recurvirostra avosetta), amb marcatge i seguiment GLS
Creació d’un atles d’aus nidificants al Parc Natural Es Trenc-Salobra de Campos

SAC
Enguany també hem realitzat censos seguint la metodologia SAC (Seguiment d’Aus
Comuns) a 5 zones ZEPA de Mallorca per encàrrec del Servei de Protecció d’Espècies de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori. S'han realitzat dos censos a la primavera a cada
una de les localitats: Marina de Llucmajor, Son Real, Pla de Vilafranca, Maria de Salut i
Randa.
C. Custòdia del Territori

La Trapa - Conservació del Patrimoni
El 2021 ha estat un any molt important perquè s’ha iniciat la rehabilitació del Monestir,
de les Cases de la Trapa. Aquesta intervenció ha estat motivada per la urgència d’evitar la
ruina de les cases però ens permetrà pensar en una habilitació progressiva per tal de
recuperar el conjunt arquitectònic. Val a dir que els darrers 6 anys a la Trapa han estat
anys d'avenços molt importants en la recuperació arquitectònica del conjunt patrimonial
de la Trapa, conjunt que va patir un progressiu deteriorament però que gràcies a l’esforç
de moltes persones, la inversió material, el suport d’entitats i empreses i la gran feina de
voluntaris s’està recuperant de manera paulatina.
Enguany hem sol·licitat el certificat de final d’obra de la primera fase, la rehabilitació dels
forns, la paissa i la capella, certificat que ens permetrà disposar dels espais de manera
segura, i que està en tramitació administrativa.
Per altra banda es va incoar l’expedient per la declaració de la Trapa com a Bé d’Interés
Cultural, tramitació que ha anat endavant i que ens permet pensar que la Trapa serà
declarada BIC l’any 2022.
Aprofitament agrari
Unes de les línies que treballam és l’ampliació de la superfície agrícola de la Trapa.
Enguany s’han realitzat diferents actuacions de desbrossament, eixermada i crema de
residus forestals de manera controlada a diferents marjades que en el passat van ser
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conrades, tant a la Vall de Sant Josep com a Cala Sanutges. A la zona de la Vall de Sant
Josep s’ha actuat en 3 zones que suposen una superfície total de 5600 m2 i a la zona de
Cala Sanutges s’ha actuat a 2 zones que també suposen una superfície total de 5600m2.
Per altra banda, s’han fet treballs de regeneració (podes) de 10 garrovers, tales de 50
pinetells i eliminació controlada del combustible vegetal.
Tot i que l’activitat agrària de la finca està enfocada fonamentalment a la conservació de
la biodiversitat, es fan algunes produccions com la de mel o la de plantes aromàtiques.
Enguany s’ha ampliat la plantació d’aromàtiques i fet el manteniment de la zona ja
cultivada, i s’ha tornat a recollir la camamilla. Les abelles han aconseguit generar
enguany una petita producció de mel.

Gestió de l’ús públic.
Pel que fa a la gestió de l’ús públic, s’ha seguit facilitant informació a persones i grups.
S’ha informat del indret i dels seus valors, possibles rutes de senderisme a la Trapa,
aclariments excursionistes, informacions sobre meteorologia, sobre la ruta del GR 221,
recursos sobre la Serra de Tramuntana, etc. S’ha col·locat una paradeta informativa del
GOB i de la Serra de Tramuntana i dels seus valors. Donada la alta intensitat d’ús i visita
de la Trapa, aquesta activitat ha suposat una important càrrega de feina pel treballador i
voluntaris de la Trapa.
Visiten la Trapa excursionistes, grups organitzats, escoles i senderistes de diferents
nacionalitats.
Col·laboracions
En el marc d’ampliar la xarxa de col·laboracions i fer de la Trapa un espai natural a
disposició de la societat per a projectes de voluntariat, participació, conservació i
agroecologia es van signar dos convenis amb dues entitats amb les que estem alineades
en visió, valors i objectius.
Per una banda, el 4 de juny de 2021 es va signar un conveni amb APAEMA (Associació de
la Producció Agrària Ecològica de Mallorca) per l’impuls de l'agroecologia, la soberania
alimentària i la conservació dels valors ecològics i etnològics de Mallorca amb la voluntat
de deixar la finca a disposició de l’associació per a la realització de cursos i altres.
Per altra banda amb l’Associació de Varietats Locals per establir un marc general de
col·laboració entre les entitats, que permeti unir coneixements sobre la recuperació de
varietats locals per obtenir uns resultats satisfactoris en termes formatius i productius i
per què la Trapa pugui ser un espai que entri dins la xarxa de multiplicadors de llavors de
l’AVL, creant un reservori de varietats locals de diferents espècies vegetals a la Trapa i
col·laborar en la recuperació de varietats locals que es considerin prioritàries.
Comunicació i educació.
Les xarxes socials a internet faciliten la difusió de l’experiència i fomenten la incorporació
de persones al projecte. Per tal de garantir una bona cobertura comunicativa de totes les
activitats que es duen a terme a la Trapa, s’ha fet difusió bàsicament en dues línies, tant
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per convocar als voluntaris com del resultat obtingut en cada una d’elles. Aquest esforç
comunicatiu s’ha fet a través del butlletí setmanal i de les xarxes socials.
A l’apartat de l’agenda recomanada del butlletí setmanal, es comuniquen amb antelació
suficient la data i lloc de trobada de les jornades de voluntariat, a més d’explicar quina
serà la feina a desenvolupar en cada ocasió i facilitar el formulari d’inscripció -nova eina
incorporada arrel de la crisi generada per la Covid-19, per tal de garantir el compliment
de les mesures de protecció.
D’altra banda, als perfils corporatius de les xarxes socials -Twitter, Facebook i Instagram,
amb un total de 13.763, 24.911 y 6.289 seguidors, respectivament- s’han comunicat no
només les convocatòries de les jornades, sinó també un petit resum del que es va fer a
les mateixes. Aquestes entrades sempre han anat acompanyades d’imatges. Si bé en el
cas de les convocatòries s’utilitzava una fotografia de la Trapa, als posts que donen
cobertura a la jornada s'aprofita per compartir un recull d’imatges de la mateixa
-mostrant als voluntaris fent feina o el resultat final d’aquesta-, així com per agrair la
seva implicació i tasca. Totes aquestes publicacions inclouen sempre els hashtags
#voluntariat i #laTrapa:
La web www.latrapa.org és un punt de referència amb informació més estàtica però
bàsica sobre La Trapa.
S’han seguit realitzant activitats educatives per escolars. Aquest programa pretén donar a
conèixer la Trapa i, alhora, emprar els seus valors i activitats de gestió com eina
educativa. Novament, com tota la feina que fem amb centres educatius, treballem
prèviament i posteriorment a la sortida, facilitant material i informació als docents.
Aquest programa s’ha vist condicionat per la COVID-19 i les activitats es reprenen aquest
curs 2021-2022.
Es van oferir 2 tallers formatius oberts a les població, amb 10 places per cada dia entorn
a dos temàtiques d'interès: la recuperació de marges i l’apicultura.
El taller “Sinfonia de Pedra en Sec” es va fer el dia 20 de novembre i el va impartir per
Miquel Torres, marger voluntari de la Trapa que va introduir als assistents en aquesta
ancestral tècnica constructiva. El taller van tenir una durada de 5 hores, de 10h a 15h . Es
van inscriure 6 persones però pel mal temps hi van assistir 3.
L’altra taller, d’iniciació a l’apicultura es va realitzar el dia 5 de desembre i el va impartir
en Jesús Calderón Martínez, apicultor de la Trapa. En aquest taller es va aprendre de
manera pràctica els conceptes bàsics entorn a l'apicultura . El taller es va fer de 10h a
15h. Van assistir 10 persones
Es va realitzar una xerrada dins del marc del Dijous del GOB “La Trapa, l'inexorable
compromís amb al terra” al setembre, a càrrec d’en Xavier Llabrés, vocal del GOB i
membre de la comissió de la Trapa.
S’ha cercat tot el llistat de donants que van contribuir a encetar les obres de la Trapa dins
del marc de la campanya “Tota Pedra Fa Paret” del 2016. Es van cercar tant els donants
particulars com els col·laboradors empreses que van col·laborar amb donacions
econòmiques, en espècies i materials o de serveis.
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S’ha fet un recopilatori de tots els noms i s’han dissenyat 2 cartells que s’han instal·lat a
la capella.
Participació i voluntariat
En el marc del projecte de custòdia de la Trapa, es fan jornades mensuals de voluntariat
per la implicació dels voluntaris en el projecte de gestió i millora de la Trapa.
Aquestes accions estan coordinades pel treballador de la Trapa i la Comissió de la Trapa
que decideixen en funció de les necessitats que van sorgint en la gestió i per la
consecució dels objectius anuals marcats, les activitats més adequades.
Poden incloure reforestació d’arbres, sembra d’espècies autòctones, manteniment i
collita de les aromàtiques, sembra d’aromàtiques, participació en la recuperació
etnològica, etc...
Aquestes jornades necessiten d’una organització prèvia i de dur a terme accions de
difusió a través del butlletí intern del GOB i de les xarxes socials tant abans, com després
per mostrar els resultats. La comissió de voluntaris de la Trapa es reuneix i organitza les
activitats a fer durant la jornada de voluntariat, juntament amb el treballador de la Trapa.
Es va difusió de la jornada amb una o dues setmanes d’antelació tant al butlletí
informatiu del GOB com a les xarxes socials. Enguany s’ha habilitat un formulari
d’inscripció on les persones interessades s’han d’inscriure a més de proporcionar altres
dades relacionades amb la prevenció de contagis de covid-19.
Enguany s’han organitzat 14 jornades de voluntariat, amb una participació total de 239
assistents i una mitjana de 17 assistents per jornada.
A més a més, la Trapa compta amb una comissió formada per voluntaris fidels, la qual ha
desenvolupat un nombre ingent de feines de manteniment i millora del patrimoni
natural i de les diferents infraestructures i equipaments de la finca.
Manteniment.
L’ús públic i els factors ambientals afecten les infraestructures i els elements
patrimonials, pel que es requereix una atenció i intervenció permanent per evitar
l’empitjorament del seu estat (manteniment de la pista forestal, tractaments a bigues i
portes, neteja de l’entorn de les cases, etc).
Conservació de la biodiversitat.
La gestió agrària, més enllà d’algunes produccions, és fonamental en l’estratègia de
defensa front a possibles futurs incendis i com a recurs per a l’aliment de la fauna. Així,
s’han llaurat les marjades i sembrat amb lleguminoses per tal d’enriquir el sòl. També
s’ha realitzat el manteniment dels fruiters.

Altres iniciatives de custòdia
En la nostra línia de promoció dels refugis de fauna, enguany hem impulsat la declaració
d’un nou refugi a Sa Pobla. També hem realitzat un clip de vídeo que es difondrà a les
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xarxes socials d’internet per tal d’animar els propietaris a impulsar la creació de nous
refugis.
També enguany hem reformulat i signat de bell nou l’acord de custòdia del territori que
mantenim amb Salines d’Es Trenc, i en el marc del qual duim a terme accions de
seguiment ornitològic al Salobrar de Campos entre altres col·laboracions.
La nostra entitat segueix participant activament en el funcionament de la ICTIB (Iniciativa
de Custòdia del Territori a les Illes Balears).

4. Funcionament
A. Equip humà
El GOB impulsa la seva activitat gràcies a un motor integrat per l’equip tècnic, la junta
directiva, els membres de comissions i grups de treball i els voluntaris. La feina del
voluntariat és cabdal perquè sense totes les persones que dediquen el seu temps a
representar-nos, participar en els grups de feina, exercir de guies, educadores,
ornitòlegues, pageses, arxivistes, arquitectes, misseres... no podríem fer ni la meitat de la
feina que es fa cada any. Moltes gràcies a totes les persones que ens ajuden a fer el GOB!
Recordem que la nostra junta directiva ha estat encapçalada un any més per Amadeu
Corbera com a President, juntament amb Macu Férriz (vicepresidenta) i Pedro Martínez
(secretari), els quals amb la resta de vocals fan un gran esforç en la direcció de l’entitat.
D’altra banda, enguany s’ha incorporat na Mar Muñoz com a nova coordinadora.
B. Gestió interna
Hem seguit enguany amb l’aplicació de mesures excepcionals derivades de la pandèmia,
adaptant el nostre funcionament intern. Tot i que a poc a poc anam avançant cap a la
normalitat, hem fet un ús molt important de les eines de treball a distància, les reunions
han estat en gran part telemàtiques.
S’ha mantingut la coordinació interinsular amb les seccions del GOB-Menorca i el
GEN-GOB, i es va celebrar l’assemblea anual de forma telemàtica. S’ha tramitat una nova
modificació dels estatuts per tal de reforçar al text el caràcter investigador de la nostra
entitat.
C. Treball en xarxa
Una part important de la feina des de l’àrea de campanyes de territori, recursos i
transició ecosocial és l’articulació del treball en xarxa amb col·lectius, entitats i iniciatives
diverses, tant d’aquí com d’altres bandes de l’estat. En aquest sentit, destacar la
implicació i col·laboració del GOB a Plataformes com Reviure Tofla, Plataforma contra
l’Ampliació de l’Aeroport, Plataforma contra els megacreuers, Plataforma contra els
tractats de comerç internacional, Pacte a les Illes per a la Reutilització, Per una mar sense
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Plàstics, Son Bonet Pulmó Verd, la campanya Pere Garau, molt més que Nuredduna,
Plataforma contra la Variant Nord d’Inca, l’Aliança per l’Emergència Climàtica, grup
d’amics de Defensa del paisatge d’Estellencs…
Per altra banda, som part activa en l’impuls de les iniciatives de La Vida al Centre
https://www.lavidaalcentre.org/el-proces/ i el Fòrum de la Societat Civil per a la
reconstrucció de les Illes http://forumsocietatcivil.org/, dos espais d’articulació col·lectiva
de propostes i alternatives relatives a la transformació ecosocial.
A més el GOB participa en el grup de feina sobre ecologisme, impulsat en el marc de la
proposta del Consell de Mallorca, sobre Mallorca 2030.
En el marc del projecte finançat pel programa Greenpeace Alumni "Integrating Climate
Change" sobre accions d’incidència en temes de transició ecosocial, treball en xarxa i
Story Telling, des del GOB vàrem impulsar un curs de formació intern per a persones
treballadores i col·laboradores del GOB que també el vàrem obrir a activistes d’altres
entitats i col·lectius amb els que treballam habitualment. Un curs de 5 sessions de 3
hores impartit per la cooperativa Garua, Saberes y Proyectos ecosociales, dissenyat i
impartit per José Luis Fernández, Kois i Yayo Herrero, en el que varen participar 25
activistes de diferents àmbits i col·lectius (ecofeminisme, Greenpeace Illes Balears, Amics
de la Terra, Fridays for Futures, Extinction or Rebellion Mallorca, Moviment ecolocal
mallorquí (MEM), Entrepobles, ...) i que va tenir per títol Tenir raó no és suficient.
Noves narratives i imaginaris ecosocials. Una seqüència formativa orientada a
compartir algunes claus sobre la construcció de narratives alternatives per comunicar i
intervenir sobre la crisi ecosocial.
En l’àmbit estatal hem estat en contacte i treballant l’anàlisi i posicionament relatiu als
Fons Europeus Next Generation a través de la Plataforma Open Generation, en el que hi
participen entitats de l’àmbit ecosocial i feminista com Ecologistas en Acción, Baladre,
OMAL, ODG, Pikara, REAS, Extinction or Rebelion, etc.
A finals d’any s’ha generat un grup de feina per abordar la política estatal
d'infraestructures de forma coordinada (carreteres, ports, aeroports, tren, etc.). Des del
GOB ja partim d’una feina prèvia amb Ecologistes en Acció especialment de Barcelona i
València, pels temes de ports i aeroports, amb les plataformes ZeroPort, ABDT, Comissió
Ciutat-Port (València) i STOP Creuers de Barcelona.
Hem col·laborat també amb el Comitè d’Acollida de les Zapatistes Illes Balears, que
aquest mes de novembre ha acollit una delegació de dones zapatistes que han vingut
uns dies a Mallorca i Menorca per abordar qüestions vinculades a les lluites col·lectives.
Hem col·laborat també amb l’Elèctrica en la Jornada de 12 hores de ràdio en directe que
es va fer a la plaça Quadrado el 6 de juny, en el que vàrem conduir una entrevista a
Alfons Pérez de l’Observatori del Deute de Globalització arran del seu llibre “Pactes Verds
en temps de Pandèmia” i vàrem participar en una taula rodona sobre l’Ecologisme, ahir i
avui.
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D. Comunicació
Hem participat en més de 20 xerrades, formacions, taules rodones, entrevistes i
conferències organitzades per altres entitats, dins i fora de Mallorca, en les que el GOB hi
és convidat a debatre i aportar la visió ecologista.
Hem publicat una mitjana de 2 notes de premsa setmanals, a més de rodes de premsa,
accions de denúncia debats propis i formacions destinades a generar debat,
coneixement i opinió pública sobre els temes que afecten el futur ecosocial de la nostra
illa.
Des de l’àrea de campanyes participam quinzenalment amb un espai fixe al programa
Bon dia d’Ona Mediterrània, tenim una atenció constant als mitjans de comunicació
atenent les seves demandes i propostes (entrevistes, notícies, informació, etc), a banda
de la cobertura a partir de les notícies que generam nosaltres com a GOB amb
comunicats, rodes de premsa i accions.
Novament s’han publicat dues revistes ben conegudes a les illes: Es Busqueret (Revista
de divulgació naturalística), de la qual han sortit 2 nous números; i el volum 35 de
l’Anuari Ornitològic de les Balears (Revista científica sobre ornitologia), corresponent a
l’any 2020.
Disposem de diversos forums d’informació i discussió sobre temes de natura
(http://www.gobmallorca.com/forum/). També se segueix amb el CITAU, un sistema en
línia i obert al públic, el qual permet el recull de cites ornitològiques
(https://citau.gobmallorca.com/) i hem començat a preparat una nova eina de recollida
de dades naturalístiques, el programa ornithobalears.
A part de mantenir la freqüència i regularitat d’anys anteriors en aquests canals de
comunicació, també hem donat continuïtat a noves vies de difusió incorporades amb èxit
l’any passat per la situació generada per la Covid-19. Sota el paraigües de #elGOBacasa,
hem
seguit
divulgant i dinamitzant les xarxes amb iniciatives com
#trivialbiodiversitatGOB i #GOBChallenge.
Així mateix, hem seguit potenciant les emissions en directe de forma simultánea a través
de la pàgina web, Facebook i Youtube, possibilitant i facilitant l’accés a un major nombre
d’usuaris. Aquests continguts -entre els que es troben la presentació de l’Anuari
Ornitològic de les Illes Balears, la presentació de la campanya #SOSposidònia i totes les
conferències dels #DijousdelGOB- queden registrats a la nostra web i al canal de Youtube
del GOB.
Actualment tenim presència i activitat diària a: Twitter (GOBMallorca) amb 13.764
seguidors -650 més que l’any passat-, Facebook (gobmallorca) amb 24.911 -segueix
essent la xarxa amb major comunitat- i Instagram (gobmallorca), que ha incrementat
considerablement la seva comunitat, passant dels 5.135 de l’any 2020 als 6.289 seguidors
actuals.
A través d’aquests comptes oficials seguim donant difusió de les nostres notes de
premsa, anunciam esdeveniments als quals participam, feim seguiment de les activitats,
programes i campanyes que portam a terme i ens feim ressò de les aparicions als
mitjans de comunicació.
18

A partir d’elles volem crear una forta xarxa ecologista, estar connectats amb plataformes
a les que el GOB té representació i, sobretot, generar una comunitat virtual que es vegi
reforçada a través del feedback amb els nostres seguidors.
Enguany també s’ha donat continuitat al blog dedicat al Grup Infantil i Juvenil del GOB
(https://grupinfantilijuvenilgob.blogspot.com/) per donar difusió i fer un seguiment de
les diferents jornades i activitats previstes al programa amb petites ressenyes
acompanyades del recull fotogràfic pertinent.
Segueix-nos a Twitter, Facebook i Instagram. ¡I no t’oblidis de rebre el nostre butlletí
electrònic de caràcter setmanal!
E. Socis
Com ja vàrem fer l’any passat, enguany no s’ha enviat per correu ordinari la memòria
gràfica del 2020 amb les fites de l’entitat, sino que hem tornat a apostar per una versió
digital de caràcter més interactiu, aprofitant aquest format per incorporar vídeos i
enllaços que amplifiquen la informació facilitada. Vàrem donar-li difusió a través de les
xarxes i del bolletí i està disponible a la nostra web.
En aquest sentit i seguint la tendència dels darrers anys, les comunicacions amb els socis
i sòcies s’han realitzat fonamentalment per correu electrònic, tot i que el nostre local ja
torna a operar amb total normalitat i ens podeu trobar de dilluns a divendres de 10h a
14h.
El clàssic dinar de socis és un altre dels esdeveniments que s’ha hagut d’adaptar per tal
de complir amb totes les mesures de seguretat pre-Covid, celebrant-se en aquesta ocasió
una gala al Teatre Mar i Terra amb el lliurament dels premis Alzina i Ciment 2021.
Durant el 2021 s’han fet 70 nous socis.
F. Gestió del voluntariat
Seguim treballant en l’elaboració del Pla de Voluntariat del GOB-Mallorca, amb l’objectiu
de sistematitzar aquesta línia que des de sempre ha estat fonamental per a la nostra
entitat, però que fins ara estava insuficientment organitzada. Per a realitzar-ho,
comptarem amb l’ajuda tècnica de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears,
entitat a la que ens hem adherit.
G. Finançament
Pel que fa les subvencions, enguany s’han presentat els següents projectes a les diferents
convocatòries realitzades per les diferents administracions, aconseguint resolució
positiva en el 100% dels casos, gràcies a la qualitat de les nostres propostes.
● Participació ciutadana. Canalitzant la participació ciutadana
● Normalització lingüística. Materials del GOB i pàgines web.
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● Convo Medio Ambiente y desarrollo Sostenible Bankia
De les aules al fons
marí: desplastificant el mar balear
● Joventut - Manteniment L 1. Manteniment i suport a la línia d’accions ambientals
per a joventut del GOB
● Subvencions per entitats juvenils corresponent a l’any 2021. L2
Activitats
de
formació i sensibilització ambiental
● Subvencions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb
valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn:
Recuperació agrícola antigues marjades La Trapa
● Subvencions del consorci serra de tramuntana per entitats que promoguin i
fomentin la custòdia del territori a la serra de tramuntana: Dinamització i
implicació del voluntariat en la gestió de la Trapa
● Euroregió
CLIMED- Resilència front de l'emergència climàtica per l'euroregió
● Subvenció per a activitats d’educació ambiental : Sensibilització i comunicació
ambiental
● Subvenció per a activitats d’educació ambiental : “Vigilància i informació amb
voluntariat de la colònia de gavina roja de na Guardis”
● Subvenció per a activitats d’educació ambiental: Campanya SOS Posidònia"
● Subvenció per a activitats d’educació ambiental: Conservació de la biodiversitat
mitjançant la creació i manteniment de refugis de fauna”
● Subvenció per a activitats d’educació ambiental : Estudi i divulgació ornitològica
● Contracte Ajuntament d'Alcúdia Microplàstic watchers: Microplàstic watchers a
Alcúdia
● Contracte Ajuntament de Palma SOS Posidònia: Campanya SOS Posidònia al litoral
de Palma
● Contracte Ajuntament de Calvià SOS Posidònia: Campanya SOS Posidònia al litoral
de Calvià
● Contracte Seguiment de l’avifauna al PN Es Trenc -Salobrar de Campos: 3 lots
● Conveni per la subvenció Nominativa per la Rehabilitació de les Cases de la Trapa
Per altra banda s’han treballat i presentat altres projectes a convocatòries per executar
durant el 2022 i dels que tendrem la resposta en els propers mesos.
Pel que fa els serveis, s’han mantingut els projectes educatius Km0 i contacontes amb els
ajuntaments de Palma, Alcudia, Manacor i Llubí així com altres contractes dels quals s’ha
desenvolupat la informació en els diferents apartats de la memòria com ara Oficina
d’Anellament, seguiment de milana, marcatge de peixatera etc...
En el marc del voluntariat corporatiu es van realitzar dues jornades de voluntariat amb
empreses: Decathlon y Leroy Merlin, la primera per l'eliminació d’invasora, Senecio
cineraria a Cala Mesquida i la segona dos tallers de microplàstics, posidònia i Nendo
Dango durant dos dies al PN Es Trenc Salobrar de Campos.
H. Auditoria
Recordam que anualment realitzam l’auditoria dels nostres comptes, que estan a
disposició dels socis interessats.

20

