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Campanyes

• Territori i urbanística
• Transport i infrastructures
• Energia, aigua i residus
• Canvi climàtic i agricultura
• Biodiversitat

• Espais natural protegits
• Reserves marines
• Altres espais
• ICTB
• Espècies
• Caça
• Consell assessor de flora i fauna

• La tasca jurídica del GOB
• Palma
• Cooperació al desenvolupament

Divulgació

Educació ambiental

• Activitats escolars
• Campanya de Residus
• Formació
• Activitats de voluntariat
• Grup Infantil, Juvenil i Joves del GOB
• Projecte ECOPIME

Ornitologia

La Trapa

El GOB

• Organització interna
• Àrea econòmica
• Local
• Activitat externa
• Voluntariat
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Territori i urbanisme

Consolidació de la Campanya 
Salvem Mallorca

La  manifestació  ecologista  més 
gran de la història de Mallorca s’ha 
fet enguany, al mes de març del 2007, 
precisament  amb  el  lema  Salvem 
Mallorca.  Més  de  50.000  persones 
sortiren al carrer per reclamar un fre al 
creixement urbanístic.

No  va  ser  l’única  actuació  dins 
d’aquesta campanya. Vet aquí les més 
rellevants: 
- Acte Cívic en defensa de Mallorca 

al teatre de La Salle.
- Difusió de dos documentals sobre 

al destrucció de Mallorca 
- Fulletó:   Reedició i  distribució d3l 

tríptic informatiu
- Itinerància  de  l’Exposició de  la 

campanya
- Presentació  i  Difusió  de l’Informe 

sobre la realitat ambiental de l’illa
- A  més  a  més  reunions,  accions, 

denúncies, propostes,...

Col·laboració amb els Plataformes i 
grups locals

Una  part  de  l’activitat  del  GOB  s’ha 
centrat  en  col·laborar  i  realitzar 
activitats  diverses  amb  grups  locals  i 
plataformes,  especialment  en  les 
campanyes  de  Quin  port  volem,  Son 
Real  no  té  preu,  Parc  de  les  Vies, 
Salvem  La  Real,  Ses  Fontanelles, 
Sóller,  Es  Guix,  Ses  Olleries,   Son 
Bosc... Aquestes s’ha centrat en: 
- Accions, mobilitzacions

- Recursos, al·legacions, denúncies
- Reunions

Contra la corrupció urbanística 

A partir del cas Voramar (Andratx), se 
va obrir  la porta a la persecució de la 
corrupció urbanística que de forma tan 
clara afecta  a la nostra illa. A més del 
cas Andratx,  altres casos de corrupció 
denunciats  afectin  als  municipis  de 
Felanitx,  Selva,  Felanitx,  Sencelles, 
Manacor...
Abans de les eleccions vàrem fer  una 
proposta  de pacte  contra  la  corrupció 
urbanística  adreçada  a  les  formacions 
polítiques.  Igualment  vàrem editar  un 
número  especial  de  la  nostra  revista 
dedicada al cas Andratx i a la corrupció 
urbanística.

Creixement urbanístic

Amb  la  idea  d’ordenar  el  territori  de 
forma  racional   reduir  el  sòl  urbà  i 
urbanitzable  s’han  fet  nombroses 
actuacions  de  control  i  seguiment  del 
creixement  urbanístic  i  de  la 
classificació  del  sòl,  especialment  pel 
que fa a polígons industrials.  
- Polígon  industrials:  Santa  Eugènia, 

Porreres, Ariany, Campanet, etc.
- Desclassificacions  urbanitzacions: 

Propostes generals i concretes
- Planejament  Urbanístic  municipal: 

Manacor,  Sóller,  Alaró,  Artà, 
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Campos,  Campanet,  Ariany, 
Porreres,  Son Busquets, 

“Boom” de Polígons industrials

No és el primer any que ho denunciam, 
però enguany ha seguit el degoteig de 
projectes  per  crear   polígons   d’una 
forma alarmant.
Així doncs al  llarg  de  l’any  s’han 
anat  presentant  al·legacions  i 
denúncies  a  un  munt  de  projectes, 
entre els quals hem d’esmentar:  Santa 
Eugènia,  Ariany,  Campanet,  Porreres, 
Bunyola, Alaró,...

Ses Fontanelles (Palma) 

Enguany hem fet especial incidència a 
la  problemàtica  de  ses  Fontanelles, 
amenaçada  per  distints  projectes 
immobiliaris.  Al  final  el  Govern  ha 
acordat  suspendre  tots  els  projectes 
urbanístics que l’afectaven.
Algunes  de  les  línies  d’accions 
realitzades, en el marc d’una campanya 
ciutadana,  són: 
- difusió dels seus valors ambientals: 

visites, xerrades. 
- Col·laboració  amb plataforma  local 

creada
- Campanya  de  signatures  per 

internet: més de 16.000

- Nombroses  accions,  denúncies, 
recursos, al·legacions

- Ronda  de  reunions  amb  distintes 
administracions

El TSJB anul·la la llicència dels 68 
apartaments de Ses Covetes

Enguany  el  tema  de  ses  Covetes  ha 
seguit  generant  notícies.   Així  el 
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  les 
Balears  va  anul·lar  la  llicència  d’obra 
que  donava  cobertura  dels  68 
apartaments  a  vorera  de  mar. 
Mentrestant  els  nostres  missers  han 
seguit  actuant  a  fi  que  el  Tribunal 
Suprem acabi de confirmar les nostres 
tesis  i  mantengui  la  protecció  de  la 
zona.  El  canvi  de  color  polític  del 
Consistori obrir la porta a un final més 
ràpid.

Camps de Golf

La presentació de nombrosos projectes 
de  camps de golf, ha provocat que el 
nostre  grup dugués a terme un munt 
d’actuacions   a  fi  d’evitar  la  seva 
construcció.  En  concret  són  els  casos 
de:  Son  Baco  (Campos)  ,  Son  Bosc 
(Muro), Son Aversó (Palma), Son Gual 
(Palma) i  Puntiró (Palma).

Son Espases

Conservar  aquest  indret  i  evitar  la 
construcció  de  l’hospital  va  ser 
l’objectiu d e la Plataforma i del GOB. 
Per això s’han duit  a terme nombrses 
actuaciions  i  mobilitzacions.  La  més 
exitosa  fou  la  que  a  principis  de 
setembre  vàrem  posar  en  marxa, 
titulada “Fes un clik per Son Espases” 
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on   s’animava  a  la  ciutadania  a 
reclamar  que no s’edificàs  l’hospital  a 
son Espases.

Altres projectes dins del Sòl rústic

També hem fet un seguiment de prop 
de agressions territorials i ambientals a 
llocs com  Sencelles,  Ses  Covetes 
(Campos) , Llucalcari, Can Botana, Cala 
Blanca, Can Marçal Vell,  Son Espases, 
Bànyols,   Muleta,  Ruberts.  Camp  de 
Mar... 

Transport i infrastructures

Aquesta  àrea  s’ha  treballat  de  la 
següent manera: 

Evitar noves autopistes

- S’han  fet  actuacions  concretes  en 
temes com:  Ronda Sud del Port de 
Pollença,  2n  Cinturó  de  Palma, 
Variant de Son Servera 

- Seguiment al Conveni de Carreteres

Per  un  transport  col·lectiu  més 
eficaç
 
Amb l’objectiu de fomentar aquest tipus 
de  transport,  hem  anat  proposat 
reiteradament  el  canvi  del  conveni  de 
Carreteres per un nou Conveni a favor 
del transport col·lectiu.
S’han anat fent propostes per a millorar 
el  transport  col·lectiu,  especialment  a 
Palma.

No més ports esportius 

L’aprovació del projecte d’ampliació del 
port esportiu d’El Toro (Portadriano), va 
provocar  la  intensificació  de  la 
campanya del  GOB i  de la  Plataforma 

SOS  Can  Vairet  per  evitar  la  seva 
construcció. 

Al mes de maig el GOB hi va presentar 
un  recurs  que  hores  d’ara  encara  no 
està resolt.
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Energia, aigua i residus

Energia
Aquest  any  2007,  el  Grup  de  Treball 
d'Energia, Aigua i Residus, s'ha centrat 
especialment en el tema energètic per 
poder  abastar  principalment  la 
problemàtica de la construcció de parcs 
fotovoltaics  al  sòl  rústic.  En  aquest 
sentit  s'han dut  a  terme les següents 
actuacions:

• Elaboració  d'un  Document  de 
Referència pel  que  fa  als 
temes  energètics  del  GOB: 
planificació,  model  energètic, 
posicionament  parcs  eòlics  i 
fotovoltaics, etc.

• Seguiment  de  projectes 
energètics i inicidència contra la 
proliferació  de  grans  parcs 
fotovoltaics en sòl rústic; rodes 
de  premsa,  reunió  amb 
responsables  polítics, 
presentació  de  propostes 
alternatives a la ubicació al sòl 
rústic, reunió amb instal·ladors, 
promotors...

• Presentació d'al·legacions contra 
el tram terrestre del gasoducte i 
d'un  recurs  d'alçada  contra  el 
tram marítim del gasoducte i la 
seva entrada pel Carnatge.

• Durant  aquest  any  també  s'ha 
treballat  en  la  definició  d'una 
campanya  per  dos  anys  sobre 
Energia i Canvi Climàtic  que 
es posaria en marxa a partir del 
proper any.

Aigua
Tambe  en  el  marc  del  treball 
desenvolupat  pel  Grup  de  Treball 
d'Energia,  Aigua  i  Residus  enguany 
s'han centrat els temes d'aigua en:
Participació en la 2ona fase del Pla de 
Participació  Pública  de  la Directiva 

Marc de l'Aigua de les Illes Balears: 
pariticpació  als  tallers,  presentació  de 
propostes...
Elaboració  d'un Document  de 
Referència pel que fa a l'aigua (recurs 
i gestió) del GOB

Residus
La  tasca  en  l'àmbit  dels  residus 
enguany s'ha centrat amb la discussió i 
treball  per  unificar  i  coordinar  els 
treballs que es realitzen des del SEA en 
tema  de  Residus  i  Consum,  amb  el 
treball que es realitza des de l'àrea de 

campanyes en termes de residus.  Així 
s'ha definit  el  que serà la  base d'una 
futura estratègia conjunta del  GOB en 
termes  de  Residus  i  Consum 
Responsable.
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Canvi climàtic i agricultura

Canvi climàtic

Aquest  any  2007,  s'ha  continuat 
impulsant el debat i la incidència sobre 
el Canvi Climàtic, relacionat de manera 
especial  amb  el  model  energètic  i 
tendències de consum i el transport. En 
aquest sentit,  i  com ja s'ha esmentat, 
de cara al 2008 està previst endegar la 
campanya  “Energia  i  Canvi  Climàtic” 

amb l'objectiu de reclamar i inicidir amb 
la transversalitat necessària per abordar 
la lluita contra el canvi climàtic des de 
tots  els  sectors  i  des  de  totes  les 
polítiques  de  gestió  de  recursos  i  de 
planificació  de  desenvolupament  a  les 
Illes Balears

Agricultura 

Anàlisi i aportacions del GOB al Pla de Desenvolupament Rural 2007-2013 (FOGAIBA)

Biodiversitat

Espais protegits

El 2007 hi ha hagut moltes novetats pel 
que  fa  als  espais  naturals  protegits. 
Durant  els  primers  mesos  de  l’any 
continuàrem  la  nostra  campanya  de 
pressió  per  millorar  la  proposta  de 
PORN (Pla d’Ordenació de Recursos 
Naturals)  de la  Serra  de 
Tramuntana, especialment pel que fa 
al  seu  àmbit  de  protecció  (que  com 
sabeu  finalment  ha  deixat  fora  bona 

part  de  les  àrees  naturals  de Calvià  i 
Andratx).

El nou govern ha tornat iniciar PORNs 
a la Península de Llevant i a Cala 
d’Hort. Recordem que el govern Matas 
ja  va  iniciar  nous  PORNs  en  aquests 
espais,  després  d’haver-los  retallat 
dràsticament  l’any 2003, però aquests 
expedients  van  caducar.  En  qualsevol 
cas,  els  nous  plans  redactats  per  la 
Conselleria  de  Medi  Ambient  no 
difereixen gaire dels que en el seu dia 
inicià  l’anterior  Govern,  i  això  ha 
motivat la nostra crítica per considerar-
los del tot insuficients.
Hem continuat realitzant el seguiment 
de  l’actualitat  en  els  diferents 
espais  naturals,  i  a  través  dels 
nostres  representants  a  les  juntes 
assessores  hem  transmès  les  nostres 
opinions  sempre  que  ens  han  donat 
oportunitat,  ja  que  per  desgràcia 
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tampoc  enguany  s’han  celebrat  les 
reunions  amb  la  periodicitat  que 
pertoca.  Per  mostra,  ja  fa  prop  de  4 
anys que la Junta Assessora de Llevant 
no informa sobre les memòries i plans 
anuals del parc.
Pel que fa a les denúncies realitzades, 
potser el cas més escandalós ha estat 
el  de  l’abocador  d’enderrocs  i  altres 
residus al Parc Nacional de Cabrera. 
La  denuncia  dels  fets  públicament  i 
davant les administracions competents 
finalment  va  motivar  la  retirada  dels 
enderrocs i el seu trasllat per rebre el 
tractament adequat a Mallorca.

Reserves marines

Enguany  ha  estat  declarada  una 
important zona de reserva al Llevant 
de  Mallorca.  Aquesta  declaració  va 
generar una certa polèmica, ja que es 
generà un moviment d’oposició per part 
d’un col·lectiu de navegants i pescadors 
esportius  de  la  zona.  Hem  participat 
d’aquest  debat,  defensant la reserva i 
anant  més  enllà  fent  demandes  de 
mesures  més  restrictives  en  alguns 
aspectes de la regulació.
Pel  que  fa  a  reserves  marines  en 
general,  hem  tornat  a  denunciar  la 
insuficiència  de  les  àrees  de  reserva 
integral (on no es pot fer cap tipus de 
pesca), ja que només suposen un 7% 
de la superfície de les reserves marines.

Altres espais

S’han tornat a exposar públicament els 
projectes de conservació dels sistemes 
dunars  de  Cala  Agulla  i  de  Sa 
Canova, que sembla que costa fer-los 
arrancar. Hem presentat al·legacions de 
bell  nou,  insistint  en  la  necessitat 
d’executar-los  convenientment  de 
forma urgent.

Sense dubte una de les iniciatives més 
potents que hem llançat enguany és la 
campanya de protecció de  Son Bosc, 
una  zona  annexa  al  Parc  Natural  de 
s’Albufera  de  Mallorca  que  es  troba 
amenaçada per un projecte de camp de 
golf. 

Aquesta zona alberga hàbitats naturals 
molt  importants,  a  més  de  dues 
terceres  parts  de  la  població  europea 
d’orquídia  de  prat.  La  campanya 
compta  amb  importants  suports 
internacionals,  com  la  RSPB  o  Planta 
Europa.  Les  excursions,  actes  públics, 
rodes  de  premsa,  contactes 
internacionals  i  recollida de signatures 
han  conformat  una  campanya  que  a 
hores d’ara es manté viva, reclamant la 
protecció  de  la  zona  per  part  de  la 
Conselleria de Medi Ambient.
D’altra banda, també la zona humida de 
Ses  Fontanelles ha  requerit  una 
especial  atenció  enguany,  per  tal 
d’evitar  el  desenvolupament  del 
projecte  d’urbanització  que  la  ex-
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batlessa  de  Palma  aprovà  quan  ja 
estava  en  funcions,  després  d’haver 
perdut  les  eleccions.  La  campanya  ha 
inclòs  diversos  actes  públics  com 
excursions i xerrades, rodes de premsa 
i recollida de signatures. En bona part 
d’aquestes  iniciatives,  la  nostra 
participació  ha  estat  canalitzada  a 
través de la Plataforma en defensa de 
Ses  Fontanelles,  que  ha  fet  molta  i 
bona  feina.  Afortunadament  sembla 
que per ara el nou Govern ha evitat la 
urbanització de la zona.

ICTIB

Una sèrie  d’entitats  i  persones  de  les 
Illes  Balears  hem  fundat  la  Iniciativa 
per  la  Custòdia  del  Territori  a  les 
Illes Balears (ICTIB), una associació 
que  pretén  impulsar  aquests  tipus 
d’acords entre propietaris  i  entitats de 
custòdia  (associacions,  fundacions, 
administracions  locals,  etc.)  per  a 
promoure la conservació del  patrimoni 
natural. La fórmula, que ja té una forta 
implantació  a  Catalunya,  es  pretén 
treballar a les Illes per a complementar 
la  gestió  conservacionista  que  en 
principi  ja  es  du  a  terme en el  marc 
legal dels espais naturals protegits.

Espècies

- Milana

Després  de  8  anys  treballant  per  la 
conservació  de  la  milana  encara  no 
podem  dir  que  aquesta  bella  espècie 
hagi  abandonat  el  seu  status 
d’amenaçada.  De  fet,  enguany  han 
estat 8 els exemplars localitzats morts, 
7 d’ells  per  enverinament,  pel  que ha 
estat  l’any  amb  més  baixes  des  del 
començament  del  programa  de 
conservació.  Tot  i  això,  la  població 

sembla  en  procés  de  recuperació,  ja 
que  enguany  hem  arribat  a  les  20 
parelles  territorials,  de  les  quals  han 
volat  14  polls  que  són  seguits 
telemètricament.  Davant  el  proper 
tancament de l’abocador de Son Reus, 
hem  realitzat  un  estuidi  sobre  els 
possibles efectes que això tindrà sobre 
les milanes que s’hi alimenten. A més a 
més  també  s’han  fet  importants 
avanços  en  l’aspecte  administratiu,  ja 
que ben prest  serà  publicat  el  pla  de 
conservació de la milana a les Illes.

 Aquest pla preveu importants accions 
adreçades  a  la  correcció  de  les  dues 
principals  causes  de  mortalitat  de 
l’espècie, l’enverinament i l’electrocució.

- Àguila peixetera

Enguany  hem  començat  una  línia  de 
feina  amb  l’àguila  peixatera,  una 
espècie  greument  amenaçada  (10 
parelles  a  Mallorca)  per  a  la  qual 
recentment  s’ha  aprovat  el  pla  de 
recuperació.  Entre  les  accions 
realitzades  enguany,  destaquen  la 
identificació  i  caracterització  de  les 
àrees d’alimentació, i la localització de 
les  esteses  elèctriques  més  perilloses 
per  l’espècie.  Recordem  que 
l’electrocució sembla el  més important 
factor  de  mortalitat  no  natural  de 
l’espècie a les Illes.

En  col·laboració  amb  la  Whale  and 
Dolphin Conservation Society (WDCS) i 
el Global Nature Fund (GNF) hem editat 
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material  informatiu sobre les balenes i 
dofins  de  la  Mediterrània.  Aquest 
material ha estat editat en tres idiomes, 
i s’ha distribuït entre els navegants no 
només com a clau d’identificació,  sinó 
que també inclou recomanacions per tal 
de  no  interferir  negativament  amb 
aquests magnífics animals.

Caça

Mantenint la nostra línia de suport a la 
creació  de  refugis  de  fauna,  enguany 
hem col·laborat  en  la  tramitació  d’un 
nou refugi a la zona d’Alaró.

D’altra  banda,  hem  redactat 
al·legacions  a  una nova normativa  de 
regulació  de  la  captura  i  tenència  de 
caderneres  i  altres  aucellons,  utilitzats 
pels afeccionats al silvestrisme, ja que 

consideram  que  aquest  règim 
excepcional  de  captures  ha  de  ser 
eliminat.

Consell assessor de Flora i Fauna

Aquest  organisme  consultiu,  depenent 
de la Conselleria de Medi  Ambient,  és 
responsable  d’informar  les 
catalogacions  d’espècies  amenaçades  i 
els  plans  de  conservació  de  les 
diferents  espècies.  Enguany  s’ha  fet 
moltíssima feina, i a més de recatalogar 
diverses  espècies  amenaçades,  s’han 
informat  per  a  la  seva  aprovació  els 
plans  de  conservació  de  l’àguila 
peixatera, la milana, la rata-pinyada de 
cova,  l’Apium  bermejoi,  el  Limonium 
barceloi i  els  Limonium del  prat  de 
Magalluf.

La tasca jurídica del GOB

Com des de fa molts  d’anys,  la  tasca jurídica del  GOB és incansable.  Enguany les 
accions davant els tribunals de Justícia en defensa del medi ambient s’han centrat en 
aquests temes: 

- Via contenciosa-administrativa:
- Ses Covetes: èxit jurídic total. Nova sentència del TSJB  que anul·la 

la llicència del 67 apartaments. 
- Noves actuacions als recursos que queden de Ses Covetes
- Recordatori  de la sentència del Tribunal  Suprem, de les cases de 

Llucalcari, ordenant la seva demolició
- Personació recurs  sòl urbà de Santa Eugènia 
- Recurs contra llicència d’uns apartaments de Cala Llamp 
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Palma

Palma no només és el marc de moltes 
de  les  actuacions  del  GOB,  sinó  ha 
estat el  centre de moltes d’activitats  i 
campanyes  de  la  nostra  entitats,  a 
causa de la greu problemàtica de Ciutat 
i  pel  fet  d’afectar  directament  a  la 
meitat de la població de Mallorca.

Per una mobilitat sostenible
S’han seguit fent actuacions per evitar 
l’aprovació  del  2n  Cinturó  i  se  seguit 
denunciat el deficient transport públic i 
la manca de carrils bici.

Més zones verdes a Palma
Al  mateix  temps  s’ha  treballat 
conjuntament  amb  altres  entitats  a 
favor del manteniment del Parc de les 
Estacions i per la conversió del Carrer 
Jacint Verdaguer en zona verda.

Equipaments  i  Infrastructures 
impactants: Son Espases

Enguany  s’ha  fet  actuacions  per 
denunciar  projectes  de  construcció  de 

nous  equipaments  o  infrastructures 
com és el  complex hospitalari  de Son 
Espases,.

Creixement  urbanístic  i  protecció 
del territori: Ses Fontanelles
S’han  fet  actuacions  per  aturar 
promocions  immobiliàries  distints 
indrets  del  municipi,  tal  com  a  Sa 
Cabana- Son Aversó (hotels i camps de 
golf) a l’antic quarter de Son Busquets, 
complex comercial de Ses Fontanelles, 
etc.

Contra la destrucció de dos espais 
naturals
Al  llarg  de  l’any  s’han  fet  diverses 
actuacions  divulgatives,  legals, 
reunions,  etc,  per evitar la degradació 
de Ses Fontanelles,  amenaçat per un 
pla  parcial  d’urbanització.  Igualment 
s’ha denunciat l’exclusió de la Serra de 
na Buguesa de l’àmbit del PORN de la 
Serra de Tramuntana.

Una política de residus nefasta
Si  fet  un  seguiment  de  prop   de  la 
política  se  residus   d’EMAYA.  Hem 
seguit denunciant la gestió de residus a 
aquest municipi, a causa del dèficit en 
recollida  selectiva,  pel  frau  de  la 
recollida  pneumàtica,  la  manca  de 
campanyes informatives.
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Cooperació al desenvolupament 
Com cada any el GOB aporta el 0,7 % 
del  nostre  pressuposts  a  projectes 
concrets  i  al  Fons  Mallorquí  de 
Solidaritat  i  Cooperació.  Enguany  s’ha 
reforçat  al  grup  de  treball  anomenat 
GOB  Cooperació  amb  la  finalitat  de 
treballar dues línies, per una banda la 
sensibilització  i  la  formació  sobre  la 
sostenibilitat  ambiental  i  per  l’altra 
l’elaboració  de  projectes  de 
desenvolupament i codesenvolupament. 
Actualment, la nostra entitat coordina 3 
projectes  de  cooperació:  l’impuls 
d’agricultura  biològica  a  la  zona 

d’Awachtame (Nord de Marroc) amb el 
finançament  del  Fons  Mallorquí  de 
Solidaritat;  ajuda  mitjançant 
microcrèdits a les dones emprenedores 
del  Bajo  Lempa  (El  Salvador)  amb 
finançament de la Direcció General de 
Cooperació del Govern; i 1 projecte de 
codesenvolupament  per  fomentar  la 
conservació  de  la  biodiversitat, 
l’ecoturisme  i  l’agricultura  a Sasaima 
(Colòmbia)  amb  finançament  de  la 
Direcció  General  de  Cooperació  del 
Govern. 
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Divulgació

La  difusió  dels  valors,  amenaces  i 
situació  del  medi  ambient  i  de  les 
nostres  campanyes  segueixen  sent 
importants.  Vet  aquí  algunes  de  les 
iniciatives d’enguany

Publicacions 

L’Ecologista:   enguany  s’han  editat 
dos números L’Ecologista 
Les  publicacions  de  caire  ornitològic 
han  tengut  amb  l’Anuari i  Es 
Busqueret dues fites.

Material educatiu: 
- S’ha  editat  un  material  educatiu 

sobre el Busqueret coallarg
- Reediciò de a Guia de passeig de La 

Trapa
- S’ha publicat  i  distribuït   el conte 

de na Pau en DVD

- Campanya de Reducció de Residus: 
S’ha editat la “Guia de residus” 

- Dins  de  la  campanya 
d’Ambientalització  de  d’empreses 
“estimar”  s’ha  elaborat  material 

divulgatiu, cartelleria, una exposició 
aspectes  relacionats  amb  la  mar. 
Tots  aquests  documents  es  poden 
descarregar  a  la  plana  web  i  en 
concret   en  aquest  enllaç 
www.estimar.es.
 

Centre  de  Documentació  Am-
biental

Fa  tres  anys  se  va  se  va  posar  en 
marxa  el  Centre  de  Documentació 
ambiental  del  GOB.  Agrupa  la 
biblioteca,  l’arxiu  de  premsa,  l’arxiu 
documental, la videoteca, la plana web, 
la zona de lectura i consulta, etc. i  té 
l’objectiu  de  millorar  aquest  servei  i 
donar  coherència  a  tots  els  recursos 
disponibles.
Enguany s’ha seguit actualitzant alguns 
apartats

Internet 

El nombre de visites a la nostra web ha 
estat  de  més  de  108.000,  i  s'han 
descarregat més de 344.000 planes i un 
nombre  de  visitants  diferents  de 
76.000. Als darrers mesos s'ha intentat 
actualitzar  la  plana  quasi  diàriament, 
encara  que  no  sempre  ha  estat 
possible.

En  aquests  moments  som  a  punt  de 
renovar  radicalment  a  nostra  web, 
gràcies  a  la  col·laboració 
desinteressada de diversos voluntaris

Correu electrònic

La comunicació per correu electrònic es 
segueix  reforçant,  i  en  aquests 
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moments  són  1.150  les  persones  i 
entitats  que  reben  gairebé  diàriament 
els nostres comunicats, informes, notes 
i convocatòries. 
La  llista  de  forumaus  hi  ha  182 
persones  i  a  la  recentment  creada 
forumplanta un total de 56

Biblioteca

La  biblioteca  s’ha  ampliat  una  mica 
enguany  i  s’ha  acabat  d’assenyalitzar 
tota la part corresponent a llibres.  S’ha 
seguit adquirint  llibres i  revistes i s’ha 
incrementat  els  intercanvis  amb altres 
revistes.

Excursions

La difusió del  medi natural  constitueix 
una  de  les  activitats  més  tradicionals 
del GOB. Enguany s’ha seguit amb les 
excursions  temàtiques  (botàniques, 
ornitològiques,  arqueològiques,...). 
Quinzenal  hi  ha  una  sortida  amb 
notable èxit

Mitjans de comunicació de masses

Gran part de la divulgació de la natura, 
dels  valors  de  l’ecologisme,  de  les 
campanyes  i  activitats  del  GOB  se 
realitza  a  través  dels  mitjans  de 
comunicació  de  masses.  De  fet   els 
mitjans  de  comunicació  de  masses 
formen  i  seguiran  formant  part  de 
l’estratègia de les nostres campanyes i 
activitats.  Enguany  s’han  reforçat  es 
contactes amb premsa alemanya, tant 
d’aquí com de fora. 

Aquests  darrers  mesos  feim 
col·laboracions  habituals  amb  Ona 
Mallorca.

Cursos, llibres i conferències

El nou local ha permès que se puguin 
organitzar acte més massius que abans. 
Enguany  s’ha  duit  a  terme  algunes 
conferències, la presentació de llibres i 
per  últim  s’han  organitzat  cursos, 
Jornades, .. i sovint el nostre local s’ha 
deixat a altres entitats. 
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Activitats escolars

Des  del  Servei  d’Educació  ambiental 
enguany  s’han  realitzat  258  activitats 
grup-aula  i  han  participat  6.335 
alumnes.

El programa educatiu de La Trapa, 
enguany  ha  complit  el  10è 
aniversari

Entre  els  mesos  de  gener  i  maig  del 
2007 hem realitzat 174 activitats de La 
Trapa i cala en Basset, en les que han 
participat 4.330 alumnes de 7 municipis 
de Mallorca, la gran majoria d’educació 
primària. 

Les  activitats  d'aquest  programa 
educatiu  s'han  repartiti  així:  90 
activitats  d’aula;  46  itineraris  a  La 
Trapa; 38 itineraris a cala en Basset. De 
les  174  activitats  realitzades,  76  han 
estat  patrocinades  per  la  Fundació  Sa 
Nostra i 98 per l'ajuntament de Palma. 
De  les  10  activitats  educatives  que 
formen  el  programa  educatiu  de  La 

Trapa,  aquestes  han  estat  les  més 
sol·licitades:  l’activitat d’aula Això era i  
no era... La Trapa, amb 32 grups-aula; 
Cala  en  Basset  a  l’escola,  amb  26; 
l’itinerari  Descobrim  cala  en  Basset, 
amb 26;   l’itinerari  La  Trapa és  viva!  
amb 24; l’itinerari  Descobrim La Trapa,  
amb 17 grups; La Trapa a l’escola, amb 
15;  i  l’itinerari  El  bosc  marí  de  La 
Trapa, amb 12 grups.

Hem  millorat  les  activitats  d’aula 
introduint el dvd de “Na Pau i el falcó 
marí” i  unes fitxes didàctiques. Aquest 
programa educatiu ha comptat amb el 
suport  econòmic  de  la  Fundació  Sa 
Nostra  i  de  l'ajuntament  de  Palma  a 
través  de  la  regidoria  d’Educació  i 
Cultura.

El  programa  educatiu  “Coneix  la 
natura d’Alcúdia”
Durant novembre i desembre del 2007 
s’han realitzat  16 itineraris  de natura, 
corresponents  al  programa  educatiu 
“Coneix  la  natura  a  Alcúdia”.  Han 
participant  389  alumnes  de  3  centres 
educatius  d’Alcúdia  (98  alumnes 
d’educació infantil;  i  291 de primària). 
El programa educatiu està format per 5 
itineraris  de  natura:  Els  animalons (4 
activitats  amb  alumnes  d’EI); 
Descobrim  el  bosc  de  la  Victòria (8 
activitats d’EP); Passeig per Alcanada (4 
activitats  d’EP).  Aquest  programa 
educatiu  ha  comptat  amb  el  suport 
econòmic de l'ajuntament d’Alcúdia.
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Noves  activitats  escolars  sobre  el 
busqueret  coallarg  i  contacontes 
ecològics sobre aigua i residus. 

“El  Busqueret  coallarg”:  S’ha 
elaborat  un  material  didàctic  per 
introduir dins el món de l’ornitologia a 
alumnes  d’educació  infantil  i  1r  cicle 
d’educació  primària.  Durant  el  mes 

d’octubre  del  2007,  s’han  realitzat  35 
activitats  d’aula.  Han  participant  769 

alumnes  de 5  centres  educatius  de  4 
municipis  de  Mallorca  (363  alumnes 
d’educació infantil;  i  406 de primària). 
El programa educatiu  ha comptat amb 
el suport econòmic de Caja Madrid.

Contacontes  ecològics:  L’altra 
novetat  d’enguany.  Entre  gener  i 
febrer,  s’han  realitzat  33  contacontes 
sobre  residus  i  aigua  (15  contes  d’en 
Pap  reciclat i  18  de  na  Mariona  i  na 
Mariaigua, dues gotetes d’aigua). S’han 
dut  a  terme  a  les  biblioteques  més 
properes  de  7  centres  educatius  de 
Ciutat.  Han  participant  847  alumnes 
d’educació infantil  i  1r cicle d’educació 
primària.  Aquestes  activitats  han 
comptat amb el suport econòmic de la 
regidoria de Cultura de l’ajuntament de 
Palma.

Campanya de Residus CIM-GOB
L’any  2007  ha  estat  el  tercer  any 
consecutiu   que s’ha dut  a terme un 
projecte de residus amb el conveni de 
la  Direcció  Insular  de  Residus   del 
Consell de Mallorca. Aquest any s’han 
executat  tres  tipus  d’accions  dins  el 
marc  de  la  campanya  “Millora  del 
reciclatge  a  Mallorca”.  Les  principals 
línies de feina han estat: 

• Distribució  de  les  Guies  de 
Compra Verda i Residus Urbans 
per  Ajuntaments als  57 
municipis de Mallorca. Diverses 
entrevistes  i  assessories  amb 
els  regidors  i  tècnics  de  Medi 
Ambient, totalitzant un total de 
15 visites directes.

• La  distribució  de  materials  i 
assessoria  a bars  i  restaurants 
de la Mancomunitat del Pla amb 

un  total   de  126  visites 
realitzades  i  amb  diverses 
assessories.

• El·laboració  d’un  apartat  web 
amb consells per a la reducció i 
la  presentació  de  totes  les 
campanyes de residus del GOB i 
el  CIM,  on  es  poden 
descarregar  tots  els  materials 
dels  diferents  projectes  duts  a 
terme pel GOB. També hi ha un 
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apartat  dedicat  a  enllaços  i curiositats  en  matèria  de 
residus i reciclatge.

Formació

Hem  impulsat  el  4rt  curs 
d’educadors  ambientals  i 
continuat  amb  les  habituals 
inciatives  de  formació  de 
formadors.

L’octubre començà el 4t curs d’EA amb 
29  participants,  dels  quals  8  són 
voluntaris dels Grups Infantil i Juvenil. 
S’han  realitzat  72  hores  de  formació, 
distribuïdes en 19 sessions (d’octubre a 
desembre). S’han realitzat 6 sortides: a 
La Trapa (acampada), ses Fontanelles, 
Es Carnatge, l’Aquàrium, l’Aula de l’Aire 
i  s’Albufera,  per  tal  de  conèixer  els 
valors  naturals  i  la  problemàtica 
ambiental  de  Mallorca.  I  s’han  fet 
sessions d’aula sobre EA i problemàtica 
ambiental  global  i  local,  fent  una 
especial incidència en el canvi climàtic. 
El curs ha comptat amb la col·laboració 
de  destacats  educadors  ambientals  i 
membres de la comunitat educativa. A 
partir  de gener  del  2008 començaran 
les  pràctiques  en  els  diversos 
programes educatius del GOB. Aquest 

curs s’ha realitzat en col·laboració amb 
el Centre d’Estudis de l’Esplai.

Membres  del  Servei  d’Educació 
Ambiental  hem participat  en diferents 
trobades  de  formació  i  d’intercanvi: 
encontre  de  la  VOLCAM,  trobada 
d’intercanvi  amb  els  responsables  de 
les activitats educatives de la Fundació 
Pere  Tarrés  i  a  dos  encontres  de  la 
Comissió d’EA de la UICN.

També  s’ha  coordinat  a  2 estudiants 
d’educació  social  de  la  UIB  que  han 
realitzat  les  seves  pràctiques  en  el 
programa  educatiu  de  La  Trapa,  el 
Grup Infantil  i  elaborant una proposta 
d’ordenació  dels  recursos  del  Servei. 
S'han  realitzat  també  dues  sessions 
d'educació  ambiental  dirigides  a 
alumnes  de  pedagogia  i  d’educació 
social de la UIB.

Dins l’àmbit de l’educació no formal, el 
GOB  continua  formant  educadors  i 
directors  de  temps  lliure  a  través  de 
l’escola Centre d’Estudis de l’Esplai. 

Activitats de voluntariat ambiental a La Trapa i 
Sa Dragonera

Hem  realitzat  dues  activitats  de 
voluntariat  d’estiu  a  la  Trapa  i  Sa 
Dragonera,  de  10  i  4  dies 
respectivament  amb  èxit  de 
participació: 32 joves voluntaris (12 al 
primer  torn  i  20  al  segon).  Al  segon 

torn no es va poder  inscriure tothom 
tot  i  incrementar  l’equip  educatiu. 
També cal  recordar que varen formar 
part  de  l’equip  coordinador  8 
educadors  i  que  12  col·laboradors 
varen  ajudar  en  l’execució  de  les 
activitats i tallers.
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Les tasques realitzades durant els dos 
torns, varen ser:

A la Trapa: Reconstrucció de marges, 
desbroçament  per  al  manteniment  de 
marges,  manteniment  de  l’hort  de  la 
Trapa,  manteniment  del  dipòsit  d’ai-
gua, neteja i adeqüació de la pista fo-
restal, protectors.

A  Sa  Dragonera: Localització  de 
posadors  per  a  àguiles  peixateres, 
condicionament  del  camí  del  far  de 
Tramuntana i neteja de litoral.

S’han fet també activitats complemen-
tàries:  diversos  tallers  i  xerrades  d’e-
nergia, sobre l’ocupació de Sa Drago-
nera...

Aquestes activitats de voluntariat han 
comptat amb el patrocini del Consell de 
Mallorca (Departament de Cultura i 
Joventut, i Departament de Medi 
Ambient i Natura) i de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (Programa 
VOLCAM).

Els grups Infantil, Juvenil i Joves del GOB han 
commemorat el 10è aniversari

Enguany  celebràrem  a  ses  Voltes  el 
10è  aniversari  dels  Grups  Infantil, 
Juvenil  i  Joves  del  GOB,  on  férem 
nombroses  activitats  educatives  i 
lúdiques,  i  presentàrem  la  camiseta 
commemorativa  amb  cotó  100% 
procedent del comerç just. Cal recordar 
que el  Grup Infantil  i  el  Grup Juvenil 
compten amb el patrocini de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El Grup Infantil del GOB ha iniciat 
la  11a  temporada  amb  un  nou 
record de participació, 59 infants!

El Grup Infantil en el mes d’octubre del 
2007  inicià  la  11a  temporada  amb 
molta d’il·lusió i amb un nou record de 
participació,  59  infants  a  la  primera 
activitat.  Actualment  l’equip 
d’educadors/es  del  Grup  Infantil  (GI) 

ha  estat  format  per  21  educadors/es 
voluntaris/es. 

Aquests  12  mesos  han  participat  32 
educadors/es  i  95  infants.  Durant 
aquest any l’equip d’educadors/es s’ha 
reforçat amb 10 noves incorporacions. 
S’han realitzat 9 activitats: jardí botànic 
de Sóller  i  excursió al  camí  del  Rost; 
iniciació  ornitològica  al  torrent  de  na 
Borges  i  platja  de  sa  Canova  (Artà); 
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excursió al camí vell de Lluc a Pollença 
(Escorca i Pollença); celebració del 10è 
aniversari dels Grups Infantil, Juvenil i 
Joves  del  GOB a  ses  Voltes  (Ciutat); 
descoberta  del  litoral  d’Alcanada  amb 
famílies (Alcúdia);  colònia  d’estiu a la 
Colònia  de  Sant  Jordi  (ses  Salines); 
excursió al camí des Correu (Esporles i 
Banyalbufar); viatge en tren i excursió 
al  penyal  Gros i  comuna de Biniamar 
(Lloseta);  gimcana  contra  el  canvi 
climàtic (Ciutat).

3  activitats  les  hem  realitzat  en 
col·laboració amb altres entitats: Jardí 
botànic  de  Sóller;  S’Altra  Senalla  i 
Delegació del GOB-Esporles.

Enguany la mitjana de participació dels 
infants  ha estat  molt  alta:  48 infants 
per activitat i la mitjana de participació 
dels  educadors/es  ha  estat  de  12’5 
educadors/es per activitat. 

Enguany el  Grup Juvenil  del  GOB 
ha prioritzat el tema de la Serra de 
Tramuntana.

El Grup Juvenil inicià la 10ª temporada 
el  mes d’octubre amb 15 educadors i 
69 juvenils.  S’ha  produït  una  entrada 
important  de  juvenils  procedents  del 
Grup  Infantil  i  també  de  nous 
membres. 

Hem realitzat 9 activitats sobre espais 
naturals,  biodiversitat,  problemàtica 
ambiental, gestió ambiental, drets dels 
animals,  pesca,  i  conservació  dels 
recursos naturals. El tema principal de 
la  temporada  ha  estat  la  Serra  de 
Tramuntana,  al  qual  hem  dedicat  2 
activitats.  sortida a Coanegra i al Salt 
d’es Freu i sortida al puig Tomir. 

Altres  activitats  realitzades  són:  visita 
al  centre  de  recuperació  de  fauna 

silvestre  i  a  Natura  Parc,  joc  de 
simulació  “Judici  dels  animals”,  festa 
10è aniversari dels Grups a Ses Voltes, 
activitat sobre pesca i la mar al moll de 
Cala Rajada i a la platja de Canyamel, 
campament  itinerant  per  la  Serra  de 
Llevant. 

Durant l’estada al Parc de la Serra de 
Llevant hem col·laborat en el manteni-
ment de la vegetació, fent tasques de 
voluntariat per recuperar els protectors 
d’antigues reforestacions i fent un re-
compte de biodiversitat.
A  4  activitats  s’ha  assolit  la  màxima 
participació  de  la  temporada,  amb  9 
educadors. Quant als participants.  En 
tres ocasions han participat més de 40 
participants. La màxima participació de 
la temporada ha estat de 49 juvenils. 
Al llarg de la temporada han participat 
96 juvenils. 

Joves del GOB, manté un alt grau 
de participació

Així  com  la  temporada  2006  es  va 
significar per una gran participació en 
moltes activitats, la valoració que se’n 
desprèn  d’aquest  any  és  que  s’ha 
produït  una  davallada  en  la 
participació. Si bé la participació a les 
assemblees ha millorat tant en qualitat 
com en quantitat d’assistents, això no 
s’ha  traduït  en  una  major  realització 
d’activitats,  sinó que amb prou feines 
s’ha  arribat  als  mateixos  nivells 
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d’activitats.  Si  bé  hi  ha  hagut 
participació força elevada en moments 
concrets  i  en  col·laboració  amb  les 
campanyes  del  GOB,  els  resultats  de 
participació  han estat  baixos  respecte 
les expectatives i en alguns casos s’han 
hagut d’anular activitats, fet que fa que 
qualifiquem la temporada de regular. 

En  activitats  es  pot  traduir  de  la 
manera  següent:   A  les  sortides  (3 
excursions  i  2  acampades)  la 
participació  ha  estat  baixa,  no  s’ha 
superat els 10 participants de mitja per 
excursió.  Es  va  seguint  col·laborant 
estretament amb la campanya “Salvem 
Mallorca”:  als  actes de la  Salle  i  a  la 
manifestació del 17-M, la única activitat 
on  Joves  del  Gob   va  arribar  a  una 
participació  superior  a  30.  Per  altra 
banda,  també  s’ha  de  dir  que  va 
col·laborar  estretament  a  la 
organització  i  execució  de  la  Fira 
Ecològica, amb la campanya d’Estimar. 
Pel que fa a les campanyes pròpies se 
n’han realitzat dues: una de difusió de 
Joves  del  Gob  i   de  captació  de 
voluntaris  a  la  UIB,  prèvia  a  les 
vacances  de  Pàsqua  i  una  altra  de 
foment  del  vot  jove,  amb  baixa 
participació. La darrera és la campanya 
de  Nadal  de  recollida  de  juguetes  a 
benefici de Cáritas.

Altres  destacats  són  la  reincorporació 
de  Joves  del  GOB  al  Consell  de  la 
Joventut de les Illes Balears (CJIB) i la 
captació  de  recursos  per  part  de  la 
coordinació.  Al  present  any  s’han 
aprovat  i  executats  dos  projectes,  el 
d’Hort Urbà Ecològic al terrat del Gob 

(programa  VOLCAM)  i  el  Camp 
d’Aprenentatge  al  Delta  de  l’Ebre 
(Subvenció  de  la  Direcció  General  de 
Joventut).  També hem participat  a la 
festa  del  10è  aniversari  dels  Grups 
Infantil, Juvenil i Joves del GOB.

Entre  les  novetats  s’ha  intentat 
fomentar els intercanvis amb els Països 
Catalans,  es  va  realitzar  el  primer 
viatge  fora  de les Illes  d’un grup del 
SEA, en aquest cas al Delta de l’Ebre, 
on 12 joves  varen  poder  participar  a 
finals  de juny.  Per  altra  banda es  va 
intentar  realitzar  un  intercanvi  amb 
l’Ateneu  Naturalista  de  Girona,  que 
realitzà  una  estada  a  la  Trapa  la 
primera  setmana  de  Juliol;  des  de 
Joves  se’ls  donà  assessorament  i 
suport abans i durant la seva estada a 
Mallorca. Una altra novetat ha estat la 
posada  en  marxa  d’un  Cinefòrum  on 
els  Joves  projecten  pel·lícules  d’alt 
component reivindicatiu.

Finalment, Joves ha col·laborat amb els 
grups Infantil i Juvenil del GOB, ha par-
ticipat en el camp de Voluntariat de la 
Trapa  i  en  la  secció   d’ornitologia,  i 
també hi ha el compromís de participar 
a la Junta Directiva. 
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Estimar, un projecte d'ambientalització 
d'empreses

L’any 2007 ha estat la culminació de 
tot un seguit de feina amb la Fundació 
Biodiversitat i el Fons Social Europeu, 
sent aquesta la tercera edició d’una 
linia  de feina encetada amb l’objectiu 
de ser un referent com a Obserbvatori 
ambiental a la petita i mitjana 
empresa, d’aquí que d’aquests 
projectes els anomenem ECOPIME.

La present edició d’ECOPIME ha tingut 
com a objectiu principal la mar, d’aquí 
que  el  nom  de  la  campanya  fos 
Estimar, Ara és la Mar que et demana 
ajuda. 

Aquest  projecte  ha  realitzat  diverses 
activitats amb el clar objectiu de cara a 
contribuir  a reduir els impactes sobre 
la  mar  i  el  litoral.  Així  doncs  s’ha 
elaborat  un estudi  sobre  l’impacte  de 
les  activitats  econòmiques  sobre  la 
mar.

Les  accions  efectuades  que  s’han 
oferit,  és  formació  en  el  sector 
ambiental amb cursos en CD, arribant 
a 300 destinataris; sensibilització sobre 
aspectes lligats al medi ambient, amb 
una  “expo”  itinerant  “Viu  la  mar” 
visitada  per  prop  de  6000  persones, 
diverses  jornades  d’ambientalització 
amb més de 120 participants. Així com 
també s’ha duit a terme una campanya 
a radio i l’edició de diversos materials 
editats tals com tríptics, guies de bones 
pràctiques  empresarials i profesionals, 
i  ja  acabant  diverses  auditories  i  la 
creació  d’una  plana  web  on  es  pot 
descarregar  i  accedir  a  tota  aquesta 
informació a  www.estimar.es  ,   on el 
nombre  de  destinataris  assolits  pel 
projecte superar el miliar de persones.
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Publicacions

Anuari  Ornitològic  de  les  Balears 
2006, Volum 21

Fidel a la seva sortida anual, enguany 
s’ha  publicat  el  volum 21  de  l’Anuari 
Ornitològic  que  inclou  3  articles,  4 
notes breus i les seccions habituals de 
registres  ornitològics,  homologació  de 
rareses,  activitats  ornitològiques, 
ressenyes bibliogràfiques i els annexos 
amb  l’estatus  de  l’avifauna,  el  resum 
meteorològic  de  l’any  i  el  llistat  de 
rareses.
Els  articles  d’aquest  volum  son  ben 
diferents, el primer ens presenta el nou 
llistat de noms d’aucells recomanats en 
l’àmbit balear, el segon es un anàlisi de 
la migració postnupcial al Parc Natural 
de Sa Dragonera durant els darrers 10 
anys i el tercer ens explica dades sobre 
la  biologia  de  la  conservació  de  la 
baldritja  Puffinus  mauretanicus.  Les 
notes  breus  ens  mostren  aspectes 

sobre  cleptoparasitisme  de  gavina 
Larus  michahellis sobre  falcó  Falco 
peregrinus,  un  resum  del  seguiment 
d’aus  comunes  (SAC),  l’intent  de 
nidificació  de  flamenc  Phoenicopterus 
roseus  al  Salobrar  de  Campos  i  els 
resultats  del  recompte  hivernal  d’aus 
aquàtiques i  limícoles a les balears al 
2007.

Es Busqueret

Durant  el  2007  s’han  editat  dos 
números  d’aquesta  revista  de 
divulgació  ornitològica,  concretament 
els números 14 i 15. Ja han passat 7 
anys  des  de  que  se  va  publicar  el 
primer  i  la  nostra  voluntat  es  seguir 
augmentant  la  qualitat  i  millorar  la 
freqüència,  els  continguts  i  la 
participació.

Estudis ornitològics

Estudi de la migració de les aus

Aquest  any  hem tornat  a  coordinar  i 
realitzar les campanyes per l’estudi de 
la  migració  de  les  aus  que se  venen 
realitzant  al  Parc Nacional  de Cabrera 
després de que els  darrers  4 anys la 
realització anés a càrrec d’una empresa 
de  Madrid.  Així,  a  Mallorca  s’han 
realitzat  campanyes per  l’estudi  de la 
migració  prenupcial  i  campanyes  per 
l’estudi de la migració postnupcial tant 
al P.N de Cabrera com al Parc Natural 
de sa Dragonera.

Estudis  demogràfics  i  de 
tendències de poblacions. SAC

Per  cinquè any consecutiu  s’ha fet  el 
SAC,  projecte  per  conèixer  les 
tendències poblacionals de les diferents 
espècies  d’aus  comunes  dels  nostres 
camps, tant de les reproductores com 
de  les  hivernals.  La  metodologia 
consisteix en la realització de diferents 
transectes per diverses zones de l’illa. 
El  nombre  de  col·laboradors  ha 
disminuït  respecte  a  temporades 
anteriors però el nombre de voluntaris 
participants segueix sent elevat.
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EEC

Segueixen  en  marxa  les  4  estacions 
d’anellament  que  amb  periodicitat 
setmanal  han  estat  funcionant  a  4 
Parcs  Naturals  de  l’illa:  S’Albufera, 
s’Albufereta,  Llevant  i  Mondragó. 
Mitjançant  l’anellament  científic  i 
seguint  una  metodologia  determinada 
se  pretén  conèixer  l’evolució  de  les 
poblacions a aquests parcs amb el pas 
del  temps,  així  com  recollir  dades 
diverses  com  diferents  paràmetres 
reproductius,  migratòris,  de  selecció 
d’hàbitat o hivernals.

Atlas d’aus nidificants

Durant  aquest  any  s’ha  acabat  la 
recollida de dades de camp i ja s’està 
preparant  tot  el  que  es  refereix  a  la 
redacció  del  que  serà  el  futur  atlas 
d’aus nidificants.

Atlas d’aus hivernants

El 2007 s’ha tornat a posar en marxa 
un projecte que s’havia aturat, el Atlas 
de  les  Aus  hivernants  a  les  Balears. 
Com  a  novetat  principal  s’ha 
d’esmentar que l’àmbit serà el de totes 
les illes i  no únicament  el  de l’illa  de 
Mallorca.

Recomptes d’aus

S’han  realitzat  diversos  recomptes 
durant el 2007. El principal ha estat el 
recompte  d’aus  aquàtiques  i  limícoles 
hivernants dins el marc d’un seguiment 
anual  que es realitza  a nivell  de tota 
Europa.  S’han  realitzat  també 
recomptes  de  dormidors  d’agrons  a 
diferents llocs de l’illa.

Estudis específics
Diverses  espècies  han  estat  objecte 
d’estudi  durant  el  2007.  Algunes 
d’aquestes  espècies  son  la  milana 

Milvus  milvus,  guàtlera  Coturnix 
coturnix,  xàtxero blanc  Motacilla  alba, 
senyoreta  Aegithalus  caudatus,  àguila 
peixetera  Pandion  haliaetus,  gavina 
Larus  michahellis.  A  destacar  com  a 
novetats  principals  el  seguiment  per 
primera  vegada  de  3  exemplars  de 
falcó  marí  Falco  eleonorae amb 
emissors via satèl·lit per veure la seva 
migració  i  el  projecte  d’estudi  del 
busqueret coallarg Sylvia balearica.

Divulgació ornitològica

Xerrades i conferències. Durant el 2007 
s’han realitzat al local del GOB xerrades 
mensuals amb temàtica ornitològica.

Sortides  ornitològiques.  També  s’han 
fet  sortides  ornitològiques  durant  la 
major  part  dels  mesos,  sempre  amb 
l’objectiu  de  mostrar  la  diversitat 
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d’espècies  i  costums  de  les  nostres 
aus.

Forumaus

Es un forum que té com a fil conductor 
l’ornitologia  a  les  Balears.  En  aquest 
moments hi ha més de 180 persones 
apuntades i es un forum molt dinàmic.

La Trapa

Al llarg de l'any en curs, gran part dels 
esforços s'han centrat en la recuperació 
d'àrees agrícoles i fruiters de secà. És a 
dir, al manteniment i gestió de l'entorn, 
en detriment de la recuperació 
arquitectònica. Desgraciadament, 
l'abandonament de les obres 
(responsabilitat del CIM) és total, sense 
,a hores d'ara, cap partida econòmica 
destinada al projecte.

Recuperació Arquitectònica

A  pesar  d'haver-se  renegociat  el 
conveni  amb  el  CIM  i  que  s'anunciàs 
l’imminent reinici de les obres, aquestes 
encara no han començat. Segons fonts 
del  CIM,  no  s'ha  aprovat  cap  partida 
destinada a La Trapa i estan a l'espera 
d'una  nova  revisió  de  pressupost.  Ja 
vos  podeu  imaginar  la  cara  de 
perplexitat  que  se’ns  queda  en  sentir 
aixó...

Les  tasques  de  manteniment  dels 
elements  arquitectònics  singulars  ja 

restaurats han continuat al llarg de tot 
l'any.

Tasques agrícoles

Novament hem llaurat i sembrat totes 
les zones agrícoles presents a la finca. 
Enguany  hem fet  servir  faves,  en  un 
intent  de  sembar  una  pastura  menys 
llèpola  per  a  les  cabres.

Per  al  proper  any comptarem amb el 
suport  de  la  Fundació  Santander 
Hispano per a la plantació de figueres, 
en  un  intent  de  recuperar  l'esvait 
figueral  de  la  finca.  Comptarem 
igualment  amb  el  suport  tècnic  d’en 
Montserrat,  especialista  en  figueres.
Amb aquest objectiu, hem començat la 
"producció en sèrie" de nous protectors 
electrosoldats  per  a  garantir  la 
pervivència  dels  arbres.  Aquesta  feina 
ens  ha  permés  reaprofitar  tant  les 
varilles com la reixeta dels centenars de 
protectors  forestals  ja  retirats.

Les  oliveres  que  es  plantaren  fa  dos 
anys han rebut ja una lleugera poda de 
formació  i  un  canvi  de  protector.

El  tancament  perimetral  de  la  zona 
agrícola  ha  hagut  de  menester  molta 
d'atenció, donades les embestides d'en 
Pep (el nostre ase).

Enguany hem posat en marxa un hort a 
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una  de  les  marjades  a  prop  del 
monestir i hem posat rec per goteig a 
tots els fruiters situats per davall de les 
cases.

Gestió de la vegetació

Els pins de regeneració que brostaren 
després de l’incendi del 94, comencen a 
donar  pinyons,  el  qual  assegura  en 
certa  manera  la  pervivència  de  dita 
comunitat vegetal.

La  població  de  cabra  orada  continua 
augmentant  de  manera  exponencial  a 
la  Serra,  essent  La  Trapa  una  zona 
especialment afectada per constituir un 
límit geogràfic per el que fa a la seva 
zona de distribució. Això fa que de tant 
en  tant  sigui  necessari  dur  a  terme 
controls  de  població,  que  per  altra 
banda  suposen  un  recurs  per  a  la 
població de carronyaires.

Hem  actuat  preventivament  per  fer 
front  a  la  cuca  dels  pins  instal·lant 
trampes de feromones.

El dipòsit d’incendis situat a prop de les 

cases  ha  estat  pintat  de  bell  nou.

Conservació  de  la  Biodiversitat

La  lluita  contra  la  Jonça  (Cyperus 
rotundus)  continua  però  sense  gaire 
èxit. Ha estat sotmesa a un procés de 
solarització  als  darrers  dos  anys  però 
sense  bons  resultats.  Ara  estam 
preparant  un altre  sistema destinat  al 
seu esgotament.

Voluntariat

El voluntariat continua essent un suport 
clau  per  a  la  gestió  de  la  nostra 
Reserva,  i  també  de  cara  a  d'altres 
gestions administratives. 

Quinzenalment  se  duen  a  termes  les 
conegudes  Jornades  de  Voluntariat. 
Una  tasca  a  reconèixer  i  promoure.

Altres

El vehicle de La Trapa ha hagut de ser 
substituït. Per a això hem comptat amb 
el suport de la firma Rover, la Fundació 
La Caixa i el CIM.
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Organització interna

Assemblea Interinsular 

El passat mes de juliol se va celebrar a 
Eivissa  la  reunió  anual  de  la  Junta 
Directiva  Interinsular.  Enter  d’altres 
temes  se  va  abordar  l’estructura 
interinsular,  l’auditoria  comptable,  la 
custòdia del territori, etc. 

Reunions de la JD
S’han realitzat un total de 11 reunions 
de  la  junta  directiva  insular,  fent-les 
coincidir amb el primer dilluns de cada 
mes, com és tradició.

Grups de Treball

Els grups de treball constitueixen eines 
de participació i debat. L’any passat se 
publicitaren i  alguns d’ells  se posaren 
en marxa. Amb l’experiència d’enguany 
s’ha decidir reorganitzar-los una mica. 
Els nous grups de treball, que tornaran 
posar  a   són:  .Aigua  i  Energia., 
Consum,  Residus  i  E.Ambiental,  La 
Trapa,  La  Mar,  Urbanisme  i  Territori, 
Ecologia  Política  i  Globalitzacio,  Grup 
Espais  Naturals  –  Conservació  i 
Cooperació

Àrea econòmica

Captació de recursos

El 2007 ha estat un any favorable pel 
que fa la captació de recursos.   Com 
sabeu,  si  no  aconseguim  el  suport 
necessari,  no  sempre  podem  tirar 
endavant  aquelles  iniciatives  que 
consideram  importants.  Vet  aquí  el 
més destacat de l’any

Fundación Biodiversidad

Enguany  la   Fundación  ha  tornat 
finançar la línia de treball encetada ja 
fa  uns  anys  d'ambientalització 
d'empreses  i  activitats  econòmiques. 
Sota  el  títol  genèric  "estimar",  hem 
realitzat  un  projecte  formatiu  i  de 
promoció  de  les  bones  pràctiques 
ambientals  en  els  sectors  relacionats 

amb  la  mar  com  clubs  nàutics, 
instal·lacions  portuàries,  i  activitat 
turística a la costa.

Els projectes d’espècies

A més d'aquest projecte important, el 
GOB  també  ha  pogut  continuar  la 
tasca en matèria d'espais naturals i de 
conservació de la biodiversitat  gràcies 
al  finançament  rebut  per  institucions 
públiques i privades. En aquest darrer 
cas, val la pena destacar la fidelitat del 
patrocini  de  GESA a  l'anuari 
ornitològic.  L'entitat ha ampliat a més 
el  seu  suport  al  GOB  mitjançant  el 
patrocini  d'una  part  del  projecte  de 
recuperació  de  la  
milana.  La  Conselleria  de  Medi 
Ambient  i  el  Consell  de Mallorca, 
principalment  mitjançant  el  seu 
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departament de Medi Ambient i Natura, 
han  fet  possibles  actuacions  tan 
importants  com  el  seguiment  de  les 
estacions  d'esforç  constant  als  Parcs 
Naturals.

Educació Ambiental
Educació  ambiental  també  ha 
mantingut una línia de continuïtat  pel 
que  fa els principals projectes, gràcies 
també a l'ajuda de patrocinadors  que 
ja  són  tradicionals  en  el  seu 
compromís,  com  és  el  cas  de  Sa 
Nostra i l'Ajuntament de Palma pel 
que  fa  el  programa  educatiu  de  la 
Trapa i de la CAM pel que fa als grups 
infantils i juvenils.

La Trapa
La Trapa és sense dubte el capítol més 
difícil  en  el  camp  del  finançament 
econòmic  dels  projectes.  El  cost  del 
manteniment de la reserva i totes les 
activitats que s'hi duen a terme resulta 
un esforç important pel GOB, en el que 
hi participen entitats com  La Caixa, 
així  com  els  Amics  de  la  Trapa. 
Cada any, el GOB cerca aliats i suport 
per  aconseguir  que  la  gestió  de  la 
Reserva  pugui  tenir  el  nivell  que cal. 
Enguany,  per  segona  vegada 
consecutiva, l'entitat alemanya  Global 
Nature ens  ha  fet  una  aportació 
econòmica per ajudar a la Trapa.

El Premi BBV
El 2007 també ha estat l'any en que el 
GOB  (Mallorca,  menorca,  Eivissa  i 
Formentera)  ha  rebut  el  premi  més 
important de la seva història pel que fa 
la  dotació  econòmica.  250.000  euros 
de finançament per a les activitats de 
conservació de la natura, aportats per 
la Fundació BBVA, que va reconèixer la 
nostra  entitat  amb  el  guardó  més 
importat  dels  que  s'atorguen  a  nivell 
estatal.

Donatius
El  capítol  de  donatius  d'entitats 
estrangeres, a més del ja comentat de 
GNF,  se complementa  amb el  Comité 
per  a  la  protecció  d'aus,  entitat 
alemanya  especialitzada  amb  la 
prevenció  de  les  males  pràctiques 
contra  els  animals,  especialment  els 
ocells.  També,  per  a  dur  a  terme  la 
publicació  el  passat  estiu  d'uns 
materials  per  identificar  mamífers 
marins  quan  navegam,  i  aprendre  a 
respectar-los,  s'ha  comptat  amb  
l'ajuda de l'entitat internacional WDCS, 
amb seu al Regne Unit.

Auditoria comptable

Des de fa tres anys el GOB encarrega a 
una  empresa  externa,  una  auditoria 
per a controlar els nostres comptes.
La  darrera  que s’ha  fet,  la  del  2006, 
s’ha passat favorablement 

28

El
 G

O
B

 -
 o

rg
an

it
za

ci
ó



GOB                                    Resum d'activitats, 2007

Local

Ambientalització i millora del local

Igualment  enguany  s’ha  donat  un 
impuls decidit cap a la millora del local, 
quant a ordre, senyalització, i sobretot 
ambientalització.  S’han  realitzat  5 
jornades de voluntariat  i  a més s’han 
dut a terme durant tot l’any més de 60 
feines  diferents  realitzades  per 
diferents  persones:  tots  els 
treballadors/es  del  GOB;  alguns 
membres de la junta directiva actual i 
de etapes anteriors. 

Aquestes són les principals actuacions 
dutes a terme enguany: instal·lació del 
cartell  del  GOB  damunt  l’entrada  del 
local; realització de millores a la zona 
d’entrada  i  recepció;  eliminació  el 
volum  de  capses  del  passadís 
reorganitzant  els  2  magatzems; 
incorporació  de  diferents  mobles  de 
segona  ma  a  EA  i  a  la  sala  de 
voluntaris; instal·lació de 3 persianes a 
EA,  sala  de  reunions  i  sala  d’actes; 
revisió  de  tot  l’equip  informàtic; 
instal·lació del friso de fusta certificada 
al  passadís i  la part  de darrera de la 
sala d’actes; instal·lació d’un tendal de 
lona  al  terrat;  incorporació  d’1 
vermicompostera (compost amb cucs) i 
7 taules per l’hort ecològic  del  terrat; 
ordenament  del magatzem gran i de la 
botiga;  inventari  i  distribució  de 
material  divulgatiu  editat  pel  GOB; 
distribució  de diversos contenidors  de 
recollida selectiva per tot el local; s’han 

fet gestions per arreglar la façana del 
local  i  per  instal·lar  plaques  solars 
damunt  de  l’oficina  del  1r  pis;  entre 
moltes d’altres feines de manteniment i 
millores.

Ús social del local

El  local  té  cada  any  més  vida  i  ens 
esforçam per tenir-lo més ordenat. En 
tot cas enguany hem fet, entre d’altres 
coses: 

- oferir  el  nostre  local  a  altres 
entitats per a reunions i actes. De 
fet ha estat molt usat `per reunions 
periòdiques  o  esporàdiques 
d’entitat  i  grups.  Greenpeace, 
Bioconstrucció,  Cooperativa  agro-
horitzontal, 

- organitzar  actes  al  local: 
presentació  de  llibres,  cursos, 
conferències, mini-exposicions

- Convocatòries  de  reunions  de 
plataformes

-
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Activitat externa

L'activitat als pobles

A  un  bon  nombre  de  municipis  de 
Mallorca, delegacions locals o grups de 
socis i sòcies  han duit a terme tasques 
importants  en  defensa  del  medi 
ambient, com les següents:

Alaró.-   Seguiment  de  temes 
urbanístics: la parcel·lació de Bànyols i 
el polígon industrial previst a les NN.SS.

Andratx.-  Hem seguit  denunciant  els 
casos  de corrupció  a aquest  municipi. 
S’ha seguit  treballant en el contenciós 
de  Cala  Llamp  i  s’ha  opinant  en 
diverses  ocasions  pel   cas  de  Cala 
Blanca 

Artà.- L’ampliació artificial de la platja 
de la colònia, i la protecció del sistema 
dunar  de  Sa  Canova  ha  provocat  les 
al·legacions de la nostra entitat

Bunyola.-  La campanya per  evitar  l 
construcció  del  polígon  industrial.  Ha 
estat una d eles activitats del GOB.

Calvià: Participació dels socis nostres a 
la  campanya  promoguda  per  evitar  la 
construcció  del  parc  temàtic  a  Can 
Vairet,  el  centre  de  tecnificació 
esportiva al Pla de les Penyes Rotges. 
S0ha fet feina en el tema de l’ampliació 
del port d’El Toro. A finals d’any se va 
fer  una  reunió  de  socis  per  constituir 
una delegació local. 

Campanet.-  La  presentació  de  els 
NN.SS.  provoca  una  campanya 
d’al·legacions  per  evitar  el  polígon 
industrial,  l’aparcament  devora  Ses 
Ufanes.

Campos.-  Seguiment  de  prop  de  la 
NN.SS. i sobretot del llarg conflicte dels 
apartaments de Ses Covetes. Enguany 
s’han produït  una  sentència  important 
anul·lant  la  llicència  dels  68 
apartaments.  S’ha treballat el projecte 
de camp de golf de Son Baco i sobretot 
les Ares de Reconversió Territorial. 

Capdepera.-  Seguim  participant  al 
Consorci de Turisme i en el seguiment 
del  port  esportiu.  Al·legacions  al 
projecte  de  rehabilitació  del  sistema 
dunar de Cala Agulla

Deià.-  Enguany s’ha tornat  reclamar 
l’activació  de  darrera  sentència  en  el 
cas  de  les  cases  de  Llucalcari  que 
ratifica l’esbucament de les edificacions. 

Escorca.-   Conjuntament  amb  altres 
entitats s’ha constituït na plataforma en 
defensa d’Es Guix. En aquest indret s’hi 
vol construir un poble de 165 cases.

Felanitx.-   Molta  activitat  de  la 
delegació local,  centrada en els temes 
següents:  passeigs  marítim  de 
Portocolom  dins  la  Plataforma  “Quin 
port volem”,  dragat del port, ampliació 
del port”,  , així com en un seguiment 
de  la  problemàtica  urbanística, 
especialmenmt el cas de Cala Marçal.

Manacor.-   Seguiment  del 
funcionament  del  ferrocarril.  S’ha 
participat activament  en la Plataforma 
de  Camins  Públics.  Va  celebrar-se  un 
acte  de  Salvem Mallorca.  S’ha  fet  un 
seguiment  de  la  problemàtica 
urbanística, presentant al·legacions a la 
revisió del PGOU.

Muro.-  A  part  del  seguiment  de  la 
gestió  del  Parc  Natural  de  S‘Albufera, 
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s’ha  fet  campanya  per  evitar  la 
construcció  del  camp  de  golf  a  Son 
Bosc.

Pollença.-   Algunes  de  els  activitats 
duites  a  terme a  aquest  municipi  fan 
referència a Can Botana (denunciant el 
bloc  d’apartaments),  a  Cala  Carbó 
(reclamant  la  seva  protecció)  , 
Formentor (denunciant construccions) , 
Camins  (collablorant  amb  la 
Plataforma)  i  la  Variant  del  Port 
(denunciant el seu impacte).

Porreres.-  Al·legacions  al  polígon 
industrial i denúncies per les obers que 
es  duen  a  terme  en  es  Pagos,  són 
algunes  de  les  actuacions  més 
rellevants

Santa Eugènia.-  Seguiment 
urbanístic del terme. Enguany s’ha 
seguit treballant amb el tema del 
polígon industrial i de l’augment del  sòl 
urbà. S’ha col·laborat amb la 
Plataforma pel tema dels adossats de 
Ses Olleries.

Santa Margalida.-  Participació en la 
campanya  promoguda   per  aturar  la 
construcció  d’un  golf  i  un  complex 
hoteler a Son Real.  Al final el Consell 
ha denegat l’interès general. 

Santanyí: Seguiment  e  la  gestió  de 
l’encara parc natural de Mondragó i en 
general  de  la  problemàtica  ambiental 
del municipi 

Sencelles.-  Seguiment  de  prop  de la 
indisciplina  urbanística  en  aquest 
municipi.  Suport  a  la  protecció  de 
Ruberts.

Sóller.- Presència  important. 
Seguiment  de  la  problemàtica 
urbanística del municipi: preservació de 
Muleta, Participació amb la modificació 
del  PGOU presentant  al·legacions,  i  la 
modificació  de  Pla  director  del  port, 
presentant al·legacions. 
Participació activa a Sóller, on ets? 
Denúncia de les obres de sa Talaia. 
Actuacions per preservar els recursos 
hídrics de la vall.

Son Servera.-  Col·laboració amb la 
campanya contra la carreters de ronda. 
Accions contra la creació d’una platja 
artificial. 

Organismes  participatius  i 
assessors

• Encara que tant el Govern com 
el  Consell  ens  han  tret  de 
distints  organismes  assessors, 
encara  formam  part  de 
nombrosos  Patronats,  Comitès, 
etc, en temes diversos: 

• Espais  naturals:  Juntes 
Rectores  i  Patronats  de  Parcs, 

Reserves Naturals i reserves de 
pesca

• Flora i Fauna: Consell de Caça, 
Pesquer, Son Reus

• Ponència Tècnica d’Urbanisme e 
Mallorca i gerència d’Urbanisme 
de Palma

• Problemàtica  Ambiental. 
Comissió  de  Residus,  Comitè 
d’Avaluació  d’Impacte 
Ambiental, Consell d’Agricultura 
Ecològica,  Consell  Balear  de 
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Consum,  Consell  Insular  i 
Balear de l’Aigua, Institut Balear 
de  l’Energia,  Ports  de  les 
Balears.

• Altres: Comissió de Mobilitat de 
Palma,  Consell  d’Àrea de medi 

ambient  de  Palma,  Fons 
Mallorquí  de  Cooperació  i 
Solidaritat

Voluntariat

La  realitat  és  que  els  nostres  socis  i 
sòcies  contribueixen  de  forma 
important en l’avanç i les activitats del 
nostre grup. 

Així  doncs,  a  més  de  socis  que 
participen  a  les  delegacions  o  a 
distintes  plataformes,  tenim  voluntaris 
fent  feina  La  Trapa,  fent  de  guies 
d’excursions, en les tasques jurídiques, 
fent  de  monitor  als  grups  infantil  i  al 
juvenil,  en  les  diverses  tasques 
ornitològiques,  ajudant  a  campanyes, 
dibuixants,  assessorant  en  temes 
diversos, en feines de local i  d’oficina, 
anant a fires, fent accions directes,  en 
publicacions,  participant  a  Juntes 
Rectores, Comitès, Comissions Insulars, 
Consell Assessors, etc. 
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