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Campanyes

Territori i recursos                                                               
 
 

TERRITORI I URBANISME 
 
Es Guix, protegit! 
 
L'aprovació definitiva de la modificació del 
Pla Territorial que desclassificava Es Guix, 
va donar pas a la protecció d'aquest entorn. 
Continua per resoldre el conténciós que el 
Consell de Mallorca té contra la llicència 
concedida per l'Ajuntament d'Escorca. 
 
Modificacions del Pla Territorial de 
Mallorca: les ART, eliminades. 
 
Juntament amb l'aprovació definitiva de la 
modificació anterior, el Consell va aprovar 
inicialment el desembre passat una nova 
modificació per eliminar les ART. El procés 
d'informació pública ja ha culminat i ara 
restam a l'espera de l'aprovació definitiva 
d'aquesta modificació malgrat, en l'àmbit 
penal, s'hagi arxivat la denúncia als 
responsables polítics que possibilitaren els 
aprofitaments urbanístics a que responien 
algunes de les ART més conflictives.  
 
El desgovern urbanístic: els decrets llei. 
 
El GOB ha presentat una petició a la 
Defensora del Pueblo instant-la a presentar 
un recurs d'incostitucionalitat contra algun 
dels decrets lleis i la seva corresponent 
tramitació com a llei al parlament, per 
vulnerar la participació ciutadana en els 
processos urbanístics, fer urbanisme a la 
carta, i possibilitat l'incompliment de 
sentències via llei. Les més conflictives han 
estat: 
 

TRANSPORT I INFRASTRUCTURES 

  
Mesa Cívica: mou-te per Ciutat 
El col·lectiu continua treballant 
conjuntament en els temes de mobilitat 
que afecten la ciutat de Palma. Bicicleta i 
tramvia especialment. Una de les activitats 
més significatives organitzades pel 
col·lectiu aquest any ha estat la jornada 
d'activitats al carrer Blanquerna en motiu 
del dia mundial del medi ambient (5 de 
juny). El col·lectiu està format per Massa 
Crítica, GOB, Amics de la Terra, CCOO, 
STEI-i i altres entitats que hi donen suport. 
 
Tramvia 
 
Es troba en període d'exposició pública el 
projecte de tramvia que ha d'unir Palma 
amb l'aeroport. EL GOB estudia presentar-
hi al·legacions. 
 
Demostrem-ho! 
 
El 24 d'octubre el GOB va organitzar un 
acte de simulació a Avingudes per 
contribuir a la sensibilització sobre els 
modes de transport sostenibles. L'acció va 
ser un èxit gràcies a la gran participació.  
 
Recurs contra el Pla de Carreteres 
 
El GOB continua a l'espera de la resolució 
del recurs interposat contra l'aprovació 
definitiva de la revisió del Pla de Carreteres 
que el Consell de Mallorca va fer el passat 
mes de desembre, després de la campanya 
impulsada per evitar-ne la seva aprovació. 
 

PALMA 
 
Pla de Reforma integral de la Platja de 
Palma 
El GOB ha presentat al·legacions després 
d'estudiar en profunditat el projecte, ara 
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aturat. El GOB reclama que s'aturi el 
creixement i denúncia algun dels aspectes 
més perversos de l'aplicació del Pla com la 
ubicació del centre comercial, la creació 
d'edificis singulars i la pèrdua de caràcter 
mediterrani. Alhora lloa els esforços en 
l'adaptació del futur de la Platja de Palma 
al canvi climàtic i els esforços per 
minimitzar-ne la contribució des del punt 
de vista d'emissions, i la protecció de la 
zona humida de Ses Fontanelles.  
 
Plataforma Son Bordoi Viu 
 
EL GOB forma part del col·lectiu d'entitats 
que formen la Plataforma Son Bordoi Viu, 
contra el projecte d'urbanització derivat de 
l'aplicació de la Llei Carbonera i les reserves 
estratègiques de sòl. El GOB insisteix en 
que el projecte té deficiències i que a més, 
afecta la darrera gran àrea rural ben 
conservada de Palma. 
 

PART FORANA: L'ACTIVITAT ALS 

POBLES 

 

Es Castellet (Bunyola). El GOB va presentar 
a l'Ajuntament l'any passat una petició de 
revisió d'ofici de la llicència que va ser 
denegada. En aquests moments restam a 
l'espera del contenciós que el Consell de 
Mallorca va anunciar contra la llicència. 
 
Pedrera Can Centes – Ca n'Alou (Felanitx) . 
El GOB ha presentat un recurs contra la 
resolució de l'Ajuntament de permetre 
l'activitat a aquesta pedrera.  
 
Vallgornera (Llucmajor). El nou decret llei 
que eximeix del compliment del 
clavegueram dona llum verda a la 
urbanització. El GOB va demanar 
públicament la seva desclassificació.  
 
Orient (Bunyola). Iniciat l'expedient 
d'incoació del BIC a petició de GOB, ARCA i 
veïns de Bunyola. 

 
Es Fangar (Manacor). Presentada denúncia 
per part del GOB. L'Agència de disciplina 
urbanística ens ha notificat la interposició 
d'una multa i n'ha ordenat demolició. 
 
Denúncia circuit Son Matamoros (Felanitx) 
Feta denúncia a fiscalia per abocament de 
pneumàtics. Recentment se li ha concedit 
la Declaració d'Interès General. Manca 
encara la tramitació ambiental. 
 
Calvià (Molí des Castellet).  Suport a la 
campanya impulsada per a recuperar 
aquest indret patrimonial des d'Arca i la 
Plataforma Calvià per la llengua.  
 
Molí den Regalat (ARTÂ)S'ha presentat 
petició a Costes, Ajuntament d'Artà i 
Consell de Mallorca. Pendents de saber 
com resoldrà el Consell de Mallorca 
després de la contestació de Madrid en 
relació a la possibilitat de revisar el 
deslinde. 
 
Pastoritx (Valldemossa). Denúncia 
presentada a l'Agència de Disciplina 
Urbanística per unes obres no ajustades a 
llicència en una finca declarada ARIP. De 
moment no tenim resposta. 
 
Cap enderrocat (Llucmajor). Es va 
denunciar a Costes i a l'Ajuntament, la 
realització d'unes obres per part dels 
propietaris de l'Hotel Cap Rocat al Caló de 
la Reina, una zona afectada per la LEN , 
qualificada com a AANP (Àrea d'Alt Nivell 
de Protecció) afectada per APT (Àrea de 
Protecció Territorial) de Costa, que a més 
està classificat com a LIC (Lloc d'Interès 
Comunitari) i ZEPA (Zona d'Especial 
Protecció d'Aus) per la Xarxa Natura 2000,  
 
Globàlia (Llucmajor). Denúncia presentada 
a l'agost de 2010 per les obres d'un 
aparcament en sòl rústic. Tot i que el 
Consell li denegàs la declaració d'interès 
general, han consolidat una part de 
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l'aparcament i actualment estan duent a 
terme obres per a la seva ampliació. 

AIGUA 

 
Al·legacions al Pla Hidrològic 
El GOB va presentar al·legacions al Pla 
Hidrològic de les Illes Balears, especialment 
pel que fa a l'apartat de normativa, incidint 
amb la necessitat d'impulsar un vertader 
cicle tancat de gestió de l'aigua a Mallorca.  
 
Projecte H2O 
El GOB participa, des de l'àrea de 
campanyes,  en el projecte H2O, Recursos 
didàctics i educatius sobre l'aigua al planeta 
Terra, amb l'objectiu de fer incidència 
política a través de la sensibilització relativa 
a la problemàtica de l'aigua, amb 
l'elaboració de recursos educatius per 
treballar per una educació crítica i 
transformadora. 
 
 

RESIDUS 
 
La tasca en matèria de residus en l'àmbit de 
Campanyes del GOB s'ha centrat en la 
denúncia de la incineració amb nous 
arguments i l'anàlisi i presentació 
d'alternatives a l'actual model de gestió de 
residus, en col·laboració amb altres entitats 
i d'acord amb els objectius programàtics 
del GOB. 
 
Plataforma per a la Reducció de Residus 
de Mallorca. 
 
Les entitats Amics de la Terra, Deixalles, 
GOB, ALCAIB i Greenpeace han constituït 
la Plataforma per a la Reducció de Residus a 
Mallorca amb l'objectiu de reivindicar un 
canvi en la política de gestió de residus. 
 
Des de la Plataforma s’han organitzat les 
següents activitats: recerca de dades i 
d’informació sobre la gestió dels envasos a 
Mallorca , elaboració d’un document de 
base, taula rodona de debat sobre l’actual 

sistema de gestió, jornada informativa 
sobre la prevenció dels residus al Municipis, 
concurs de contrapublicitat en motiu de la 
Setmana Europea per a la Prevenció de 
Residus, acció directa de denúncia a la 
incineradora sota el lema “Ni un minut 
més! més reducció i millor reciclatge”, 
reunions amb la Fundació Catalana 
Prevenció de Residus i Consum i amb els 
responsables de les administracions 
públiques en matèria de gestió de residus. 
 
Aprofitant que enguany es realitzarà la 
transposició de la Directiva Marc de 
Residus, la Plataforma per a la Reducció de 
Residus a Mallorca vol impulsar un model 
de gestió d'envasos que s'ha implantat amb 
èxit a alguns països europeus: els Sistemes 
de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR).Això 
suposaria l'assumpció per part des 
envasadors i distribuïdors dels costos reals 
dels envasos així com una reutilització i un 
reciclatge molt més efectiu i de molta més 
qualitat. 
 
En aquests moments hi ha una persona 
contractada a través del SOIB (a través del 
seu programa de col·laboració amb 
organismes públics i altres entitats) i durant 
6 mesos dedicada exclusivament a aquesta 
tasca.   
 
En aquest sentit, els residus i el canvi en la 
seva gestió, seran un dels eixos claus de 
campanyes del GOB per l'any 2011. 
 
Incineració: nous arguments 
 
El GOB va presentar al setembre  l'informe  
"Incineració màxima: l'ombra del negoci". 
L'informe pretén posar de manifest, un cop 
més, la insostenibilitat econòmica, social i 
ambiental de la incineració i reclama una 
nova planificació, entenent que és un 
moment crucial pel canvi polític i per la 
previsió d'inauguració d'un nou forn de la 
incineradora. 
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En el marc d'aquesta acció de denúncia, el 
GOB va organitzar la presentació del darrer 
informe de Greenpeace: "La incineración de 
residuos en cifras: Análisis socio-económico 
de la incineración de residuos municipales 
en España " i es varen reunir conjuntament, 
representants d'ambdues entitats amb els 
diferents responsables polítics en matèria 
de residus i canvi climàtic. 
 
 
 

ENERGIA   
 
Inici de la campanya pel tancament d'Es 
Murterar. 
A l'estiu el GOB va iniciar una campanya 
amb l'objectiu de promoure el debat polític 
per a possibilitar un canvi en la planificació 
energètica que contempli el tancament 
progressiu de la central des Murterar i per 
tant, la producció d'electricitat amb carbó. 
S'han mantingut reunions amb la 
Consellera i el Director General d'Energia. 
La campanya continua oberta i té previst 
continuar dins el primer semestre de 2011.  
 

CANVI CLIMÀTIC 
 
Trobada de l'Observatori Climàtic.  
 
El GOB va col·laborar en la trobada de 
l'Observatori. Vàrem cedir el local per a 
l'organització d'un taller-seminari sobre 
compensacions d'emissions en el qual 
també hi participàrem i també vàrem 
impartir una xerrada sobre l'Acció Social 
davant de la Crisi Climàtica a la sessió 
organitzada per l'Observatori al Club Diàrio 
de Mallorca. 
 
Propostes a la revisió del Pla d'Acció de 
Lluita contra el Canvi Climàtic. 
 
El Govern ha iniciat un període de Revisió 
del Pla d'Acció que té de termini fins el 6 
de gener de 2011. Hi esteim treballant 
juntament amb Amics de la Terra. 

 
Biodiversitat 

 
2010 ha estat un altre any sense cap nou 
metre quadrat d’espai natural protegit. Els 
PORNs que es tramiten a Mallorca (Es 
Trenc-Salobrar de Campos, i Parc Natural 
de la Península de Llevant) segueixen sense 
exposar-se públicament, ni hem pogut 
conèixer els seus continguts. Tot i això, a 
principis de l’any es van produir canvis en el 
Govern, amb efectes contraposats pel que 
fa a l’avanç en la protecció de nous espais 
naturals. Per una banda, l’aritmètica 
parlamentària ara no facilita l’aprovació de 
cap nou espai natural protegit (el 
Parlament està en mans de l’oposició) però 
per altra banda la Conselleria de Medi 
Ambient està governada per un nou equip 
més receptiu als avanços en protecció, fet 
que ha possibilitat alguna novetat 
impensable abans d’aqueix canvi. 
 
PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ D’ESPAIS 
NATURALS 
 
Espais naturals protegits 
 
Davant la manca d’avanços en tramitació i 
planificació, la nostra tasca ha estat de 
seguiment, participant en les juntes 
assessores de s’Albufera, s’Albufereta, 
Mondragó, Llevant, sa Dragonera i Cabrera. 
Així mateix s’ha participat en la comissió de 
seguiment del parc de Bellver. 
 
Altres espais naturals  
 
També enguany Son Bosc ha requerit un 
esforç de dedicació important per part 
nostra. El canvi en el Govern ha possibilitat 
un gir de 180 graus en la situació, i la 
Conselleria de Medi Ambient ha estat més 
receptiva a les nostres demandes. 
 
Així, es va possibilitar la realització d’una 
missió d’assessorament Ramsar (que no va 
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ser possible en temps d’UM), entitat que ha 
emès un informe importantíssim en el qual 
es reclama la protecció definitiva de la zona 
incorporant-la al parc natural de s’Albufera 
i a la zona humida d’importància 
internacional. Igualment es va atendre la 
nostra petició de declaració d’una ZEPA 
(zona d’especial protecció per a les aus), en 
aquests moments en tràmit. Igualment 
hem sol·licitat la tramitació d’un LIC (lloc 
d’interès comunitari), altra figura de 
protecció internacional. 
 
La campanya pública ha seguit activa, 
recollint i lliurant més de 13.000 firmes a 
favor de la protecció. Bona part d’elles 
foren recollides a la Platja de Muro, on els 
turistes a més de signar feren arribar la 
petició de protecció als seus allotjaments 
hotelers. 
 
La projecció internacional de la campanya 
ha aconseguit el suport de les més 
importants entitats conservacionistes del 
Regne Unit (RSPB) i Alemània (NABU). 
 
Les actuacions han inclòs igualment la 
difusió d’alguns informes (golf i temporada 
turística), molts comunicats i alguna acció 
reivindicativa (Iberostar destrueix Son 
Bosc) en motiu de l’any internacional de la 
biodiversitat. 
 
Pel que fa a altres espais naturals, s’ha 
remès a la Conselleria de Medi Ambient 
una proposta de declaració de noves 
ZEPAs a Maristany, Son Real i el Pla de 
Lanzell. 
 
 
CONSERVACIÓ D’ESPÈCIES I HÀBITATS 
 
Litoral 
 
S’han presentat al·legacions i s’han 
participat en el debat mediàtic d’alguns 
dels projectes d’actuació a la Costa 
impulsats per Ministeri de Medi Ambient, 

en concret en els casos de la reforma de la 
platja d’Estellencs, la regeneració de la 
platja de Cala Agulla (Capdepera) i el 
deslinde de la zona dunar de les Casetes 
dels Capellans (Muro). 
 
Zones humides 
 
En el marc de les al·legacions al Pla 
Hidrològic, s’han presentat propostes en la 
línia de minvar l’impacte de les actuacions 
que sovint es realitzen a llits de torrents. 
 
Milana 
 
Mal any per la milana. Per primera vegada 
es trenca notablement la sèrie de 
creixement poblacional que es venia 
observant des de fa 10 anys, amb una 
minva de 3 parelles en relació a les 
localitzades l’any 2009. així mateix, la 
mortalitat detectada ha batut el record, 
amb 10 exemplars localitzats. El verí ha 
tingut una incidència important. 
 
Les actuacions d’enguany han donat 
continuïtat a les línies de feina ja encetades 
fa anys (localització de la població 
nidificant, marcatge i seguiment 
d’exemplars, localització de baixes, etc) i 
englobades en el Pla de Conservació dirigit 
per la Conselleria de Medi Ambient, i a més 
a més, gràcies al suport d’Obra Social Caja 
Madrid s’han pogut iniciar també activitats 
de divulgació (edició de materials, 
realització de xerrades i d’activitats 
educatives, plana web, ...). 
 
Àguila peixatera 
 
S’ha mantingut el seguiment d’exemplars 
mitjançant satèl·lit, millorant la informació 
sobre els moviments i ús del territori dels 
exemplars a Mallorca, i s’han marcat 2 nous 
exemplars.  
 
Espècies exòtiques 
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S’ha encetat una línia de treball sobre el 
problema de la introducció d’espècies 
exòtiques, amb l’edició d’un fulletó i la 
realització d’activitats educatives (més 
informació a l’apartat d’educació 
ambiental). 
 
Control biològic 
 
Hem intervingut en la polèmica generada 
entorn al control d’avifauna a l’aeroport de 
Palma, adreçant una sèrie de mesures 
alternatives a la direcció de l’aeroport per 
tal de evitar que el control es fonamenti en 
la matança d’aus. 
 
Altres 
 
Davant l’ús massiu, per part del Consell de 
Mallorca i d’alguns ajuntaments, 
d’herbicides per a controlar la vegetació a 
les voreres de camins i carreteres, se n’ha 
fet una petició formal per tal d’abordar la 
qüestió amb altres sistemes. 
 
 
SOSTENIBILITAT D’APROFITAMENTS 
 
Caça 
 
S’ha avançat en la declaració de nous 
refugis de caça: Can Ramoneta (Inca), Sa 
Torre (Capdepera) i ampliació del de Bosc 
Bell (Alcúdia). També es va demanar la 
prohibició de la caça a zones incendiades, 
tal i com ja es fa a altres comunitats 
autònomes. 
 
Pesca 
 
S’han emès dues denuncies sobre barques 
de bou, que en un cas no respecta els 
horaris de feina i el altre va ser observada 
arrossegant dins la reserva marina del Toro 
(Calvià). D’altra banda, s’ha donat suport a 
les noves regulacions plantejades per la 
Conselleria d’Agricultura i Pesca per a la 
reserva marina de Llevant. 

 
Custòdia del territori 
 
S’ha seguit participant en l’ICTIB, que 
enguany ha consolidat la seva oficina (a 
Menorca) i ha començat a executar un pla 
de feina, en el qual s’han de destacar les 
jornades de custòdia del territori 
celebrades a Palma. 
 
Altres inciatives de custòdia s’exposen als 
apartats corresponents: refugis de fauna, la 
Trapa i el projecte al Pla de Lanzell 
(ornitologia i educació ambiental). 

 
Educació ambiental 

 

ACTIVITATS ESCOLARS 

 
Programa educatiu de La Trapa 
 
Ha tengut una molt bona acollida per part 
del professorat i alumnat de la nostra Illa. 
Entre els mesos de gener i maig de 2010 
s’han realitzat un total de 167 activitats.  
Durant l’any 2010, en aquest programa 
educatiu han participat un total de 4.302 
alumnes de 13 municipis de Mallorca. 
Aquest programa educatiu ha comptat amb 
el suport econòmic de l’Obra Social de Sa 
Nostra, de l'Ajuntament de Palma a través 
de la Regidoria d’Educació i del 
Departament de Joventut i Igualtat del CIM 
a través del programa Iniciatives als 
Instituts .  
 
Contacontes sobre medi ambient 

 
De març a juny del 2010 s’han realitzat un 
total de 66 activitats de contacontes sobre 
medi ambient, participant en total 1.642 
alumnes d’educació infantil, 1r i 2n cicle 
d’educació primària. Les activitats s’han dut 
a terme a la biblioteca municipal de Palma 
més propera a cadascun dels 18 centres 
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educatius que han participat. Els principals 
objectius d’aquest programa educatiu és 
que els infants assoleixin l’hàbit de lectura i 
es sensibilitzin a través del coneixement de 
la fauna, flora i de la problemàtica 
relacionada amb diverses temàtiques. 
Aquestes activitats han comptat amb el 
suport econòmic de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Palma.  
 
Activitats per a la conservació de la 

milana. 

 
Hem dut a terme 121 activitats per 
conèixer la importància de la conservació 
de la Milana amb el principal objectiu de 
donar a conèixer la greu situació de la 
Milana a Mallorca i fer partícips de la seva 
recuperació als infants que viuen als 25 
municipis que conformen l’àrea de 
distribució d’aquesta espècie. A través de 
les activitats els infants han conegut quina 
relació tenen els seus municipis amb la 
milana i de quina manera poden ajudar a la 
seva conservació. S'han elaborat també 
3000 quaderns didàctics per a 
complementar les activitats.  Aquestes 
activitats comptat amb la col·laboració de 
l’Obra Social de Caja Madrid i de la 
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. 
 
Noves activitats d'espècies exòtiques 
 
Una novetat per enguany ha estat 
l’aprovació d’un nou projecte que ha 
permès editar un fulletó sobre la 
problemàtica ambiental que generen les 
espècies exòtiques i les invasores gràcies al 
suport de la Direcció General d’Educació 
Ambiental i Canvi Climàtic del Govern de 
les Illes Balears. A més s’han realitzat els 
continguts d’una activitat escolar per 
sensibilitzar sobre la importància a l’hora 
d’elegir una mascota tenir present el 
problema de les exòtiques.  
 
Durant els mesos de desembre de 2010 i 

gener de 2011 s’han realitzat diverses 
activitats escolars amb el suport de 
l’Ajuntament de Palma, al tercer cicle de 
primària de les escoles d’ aquest mateix 
municipi. 
 
GRUPS INFANTIL I JUVENIL 
 
El Grup Infantil del GOB ha iniciat la 14a 
temporada 2010/11 amb un equip format 
per 18 educadors/es voluntaris/es amb 
molta d’il·lusió i experiència acumulada, a 
més l’equip s’ha reforçat amb 5 noves 
incorporacions. Al llarg del 2010 han 
participat un total de 26 educadors/es i 104 
infants. Hem realitzat 10 activitats. 
Enguany s’ha realitzat una colònia d’estiu 
de 5 dies amb els infantils amb la intenció 
de fer grup i ha estat valorada molt 
positivament per tothom.  
 
Durant el 2010 han participat en les 
activitats del Grup Juvenil 62 joves i 14 
educadors, i també hem realitzat 10 
activitats 
 
Els Grups Infantil i Juvenil han comptat un 
any més amb la col·laboració de l’Obra 
Social de Sa Nostra. 

 
DIVULGACIÓ, FORMACIÓ I 
VOLUNTARIAT  
 

Divulgació 
 
Hem editat diversos materials: fulletó sobre 
espècies exòtiques, quadernets didàctics 
sobre la milana i en breu publicarem l’oca 
de la mobilitat, gràcies al premi atorgat per 
part de la Conselleria d’Educació i Cultura. 
 
Formació 
 
Hem participat en les I Jornades sobre 
mobilitat sostenible als centres educatius 
organitzades per l’STEI exposant les 
activitats educatives que oferim sobre 
mobilitat sostenible. Un any més hem 
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realitzat ponències a la Universitat sobre 
l’experiència de la nostra àrea en educació 
ambiental. Hem continuat també formant 
monitors i directors de temps lliure en 
col·laboració amb el Centre d’Estudis de 
l’Esplai.  
 
Noves activitats de sensibilització 
ambiental per a famílies 
 

Hem començat a realitzar activitats 
dirigides a famílies. Han participat sobretot 
famílies amb infants i joves socis del GOB. 
Hem realitzat un taller d’egagròpiles i 
diverses xerrades i sortides sobre 
ornitologia. Les activitats continuaran 
durant el 2011. Hem comptat amb una 
subvenció de la Direcció General de 
Joventut depenent de la Conselleria d’Afers 
Socials, Promoció i Immigració. 
 
Activitats de voluntariat ambiental 
d’estiu a La Trapa i Sa Dragonera  

 
El 2010 ha significat una passa endavant en 
alguns aspectes organitzatius dels camps de 
voluntariat i s’han consolidat les activitats  
a l’estudi naturalístic. El treball de 
voluntariat de manteniment de la finca s’ha 
compaginat amb activitats i tallers. Els  
Camps de Voluntariat de La Trapa i Sa 
Dragonera comptaren amb la participació 
de 16  i 15 voluntaris respectivament. 
 
Enguany les activitats han contat amb el 
suport del programa VOLCAM de la Caja 
del Mediterráneo i de la Direcció General 
d’Emergències del Govern de les Illes 
Balears. 
 
CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ  
 
Campanya de “Residus gens ni mica” 
 

La Campanya de reducció de residus “De 
residus, gens ni mica” continua la tasca 
començada l’any passat, mantenint les 

dues línies de feina: la realització de festes 
sostenibles i el manteniment del centre de 
dinamització per a la Reducció de Residus. 
La primera línia de feina és la part de la 
campanya més continuïsta i suposà la 
realització de 3 actuacions a mercats i 
festes de la Família Carmanyola amb el seu 
espectacle d’animació teatral que fomentà 
l’ús de bosses i vaixelles reutilitzables. A 
més hem editat un CD-Rom amb material 
informatiu i cartelleria per a la realització 
de bones pràctiques a les festes i d’un bon 
ús de la vaixella reutilitzable. 
 
Com a centre de dinamització de residus 
hem gestionat l’ús i el préstec d’una 
vaixella a més d’una vintena d’entitats 
ciutadanes i ajuntaments, a la vegada que 
les hem assessorat en matèria bones 
pràctiques en reducció de residus i foment 
de la recollida selectiva. 
 
Aquesta campanya ha comptat amb la 
col·laboració de la Direcció Insular de 
Gestió de Residus del Consell de Mallorca. 
 
Campanya per a una mobilitat més 

sostenible. 

Aquest any la campanya s’ha centrat 
especialment en els joves. Hem organitzat 
el segon concurs de còmic Mou-te Bé, 
ampliant les edats per participar-hi i 
incloent una nova modalitat de vinyetes. 
Les obres premiades es recolliran en una 
publicació. Hem instal·lat a cada institut  
participant una exposició amb les obres del 
primer concurs de còmic, hem realitzat 
visites guiades a l’exposició; i també hem 
realitzat com a principal novetat itineraris 
amb bicicleta per valorar l’estat de la 
mobilitat als municipis on estan ubicats els 
instituts participants. Aquesta campanya 
ha comptat amb el suport de la Conselleria 
de Medi Ambient i Mobilitat i el Consorci 
de Transports. 
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Ornitologia 
ESTRUCTURA 

 
Ha tornat a haver alguns canvis de persones 
a la Comissió Permanent durant l’any 2010, 
que queda amb les mateixes seccions. 
Degut a una reducció en el finament a 
l’oficina d’anellament per part de La 
Conselleria de Medi Ambient, ara la 
Conselleria i el COFIB tramiten els seus 
anellaments directament amb la oficina de 
espècies migradores de Madrid.  
 
PROJECTES 
 
Programa de Seguiment d’Aus Comunes 
(SAC) 
 
Durant l’any s’han seguit fent cursos 
d’identificació d’aus ja sigui visualment o 
pel seu cant, que han servit com a 
preparació del SAC. A més també hi ha 
hagut xerrades específiques per preparar els 
SAC de primavera i els d’hivern. 

 
Atles d’aucells hivernants 
L’hivern del 2010-2011 és el darrer pel que 
fa a la recollida de dades per l’atles 
d’aucells hivernants de les Balears, per la 
qual cosa s’intentaran cobrir totes les 
quadrícules que falten. Dia 25/11 es va fer 
una xerrada per preparar aquesta darrera 
temporada de camp. 
 
Xarxa d’Estacions d’Esforç Constant 
(EEC) 
Molts canvis durant el 2010 pel que fa a les 
EEC. Problemes de finançament han fet que 
no s’hagin pogut fer les estacions a cap dels 
parcs naturals com s’havia fet els darrers 
anys. Per contra s’ha posat en marxa una 
nova estació d’anellament d’esforç 
constant amb el suport de l’ajuntament de 
Palma, al Bosc de Bellver, que s’ha dut a 
terme entre els mesos d’abril i juliol, per 
cobrir la reproducció. També s’ha posat en 

marxa una nova EEC, aquesta per ara sense 
finançament, situada dins el campus 
universitari de la UIB. 

 
Campanyes per l’estudi de la migració 
de les aus 
Igual que l’any passat, problemes diversos, 
especialment de pressupost, han 
condicionat les campanyes al parc natural 
de sa Dragonera, de manera que no s’ha fet 
la campanya d’estudi de la migració 
prenupcial i la d’estudi de la migració 
postnupcial s’ha fet únicament durant el 
mes de novembre. Les campanyes de 
migració prenupcial  i postnupcial al P.N. 
de Cabrera s’han fet dins el marc del 
contracte que acabarà amb la campanya 
prenupcial de 2011. 

 
Recomptes d’aus 
El principal ha estat el recompte d’aus 
aquàtiques i limícoles hivernants dins el 
marc del seguiment anual que es realitza a 
nivell de tota Europa. S’han realitzat també 
recomptes de dormidors d’agrons. Per 
l’atles d’hivernants s’han fet també censos 
d’aus marines des de punts de la costa. 
Hem participat també en recomptes de 
virots i en el cens de voltors lleonats i 
negres. 
 
RECERCA I CONSERVACIÓ 

 
Beques d’ornitologia. S’han convocat les 
beques d’ornitologia que s’han donat als 
següents projectes: Estructura i dinàmica 
poblacional en un abeurador de la Serra de 
Tramuntana i Seguimiento de un comedero 
para aves carroñeras en el Puig del Galatzó. 
 
Projecte caixes-niu al bosc de Bellver. 
S’ha realitzat un projecte amb l’Ajuntament 
de Palma per la col·locació i seguiment de 
caixes niu per aus insectívores al parc de 
Bellver. 
 
Seguiment d’espècies d’aus. S’han 
continuat els projectes de seguiment que 
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se duen en marxa pel seguiment de milana 
(Milvus milvus) i àguila peixetera (Pandion 
haliaetus) des de l’àrea de conservació. 
 
Hortolà de canyet (Emberiza schoeniclus). 
Aquest any s’ha fet un taller d' iniciació 
pràctica a l’ús d’eines de seguiment de la 
fauna. Seguiment de l’Hortolà de Canyet. 
 
PUBLICACIONS 
 
Atles dels aucells nidificants de Mallorca i 
Cabrera 
Aquest any 2010 se va publicar aquesta 
important obra, l’atles d’aucells nidificants 
a Mallorca i Cabrera, que suposa una 
continuació del atles publicat l’any 1997. 
S’han recollit més de 15.000 observacions 
de comportaments reproductius de 115 
espècies diferents (109 autòctones i 6 
exòtiques). Aproximadament un terç de les 
352 espècies observades fins ara a Mallorca 
són reproductores. 
 
Anuari Ornitològic de les Balears 
La tradicional estructura de l’Anuari s’ha 
mantingut durant el 2010 en la publicació 
del volum 24. Consta de 6 articles i dues 
notes breus, a més de les seccions 
habituals. Com a novetat més important 
s’incorpora un índex de gèneres, espècies, 
subespècies i noms comuns que facilita 
molt la recerca de informació dins la 
revista. 
 
Revista “Es Busqueret” 
Durant 2010 s’ha posat en marxa la 
renovació total de la revista de divulgació 
ornitològica Es Busqueret que se va 
començar amb el número 19 a 
començaments d’any. La nova revista ha 
canviat el format i alguns continguts i ha 
mantingut una publicació trimestral.  
 
DIVULGACIÓ 
 
Sortides i xerrades ornitològiques 
Durant el 2010 s’han realitzat diverses 

sortides ornitològiques, sempre que el 
temps ho ha permès i s’ha continuat amb 
les xerrades sobre temes ornitològics al 
local del GOB.  
 
A part dels cursos, sortides i xerrades que 
s’han anant fet al llarg de l’any, també hi ha 
hagut altres actes per apropar l’ornitologia 
a la gent, des de visites d’escoles i 
voluntaris a totes les Estacions 
d’Anellament, com xerrades sobre 
ornitologia a col·lectius diversos o presència 
a fires.  
 
COMUNICACIÓ 
 
Els forums de debat de la web del GOB 
sobre natura s’han incrementat i 
actualment hi ha els següents: Agenda, 
Sortides de camp, Forumaus, Forumfauna, 
Forumplanta. A més, existeix una llista de 
distribució on es comuniquen únicament 
les activitats d’ornitologia, llistaaus. 
 
Diversos programes de les televisions 
autonòmiques han fet reportatges sobre els 
treballs que s’estan fent. També durant 
l’estiu va venir un equip de la TV pública 
alemanya. A ràdio el GOB ha participat en 
el programa “Balears fa ciència”, d’IB3 
Ràdio i a alguns programes d’Ona Mallorca. 

 
Reserva biològica de La 

Trapa 
 

Podem destacar la consolidació de la 
gestió de la nostra Reserva Biològica 
respecte de la recuperació agrícola i 
forestal, on els avanços son ben evidents i 
mostren una finca viva amb una acurada 
gestió diària. 
 
Restauració arquitectònica 
 
Destaquen la restauració definitiva de les 
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teulada del molí de sang i de la caseta de 
Cala Sanutges, gràcies al Consell de 
Mallorca i del banc de Santander, 
respectivament.  
 
Front de la nul·la disponibilitat 
pressupostària del Consell de Mallorca per 
tal de poder afrontar intervencions a La 
Trapa, s’ha optat per renegociar el conveni 
signat entre ambdues entitats per tal de 
poder modificar el paper del GOB de 
manera que, entre d’altres, siguem també 
impulsors directes de la restauració del 
patrimoni cultural. 
 
Tasques agrícoles. 
 
Continuen també els treballs agrícoles com 
el llaurat i sembrat, així com manteniment 
dels fruiters plantats en el pla de 
recuperació de varietats locals, i s’han fet 
manteniments i millores als protectors. 
Amb una ajuda de Espais de Natura, s’han 
començat a fer trams de tancament de 
reixeta que possibilitaran el tancament 
perimetral de tota la vall de Sant Josep, per 
controlar l’accés de les cabres orades.  
 
Tasques forestals 
 
Destaquen tasques de manteniment dels 
elements del control d’incendis com la 
nostra zona de discontinuïtat forestal 
ubicada a la zona agrícola, l’omplit del nou 
dipòsit d’incendis o la retirada d’uns 70 pins 
adults caiguts amb les ventades. També 
s’ha fet un control preventiu de la cuca dels 
pins i retirada de bosses. 
 
Biodiversitat 
 
Els voltors han tornat a la Trapa gràcies a la 
instal·lació d’una menjadora, que es manté 
amb les cabres capturades a la finca amb 
motiu del control de densitat d’aquesta 
espècie. També s’ha habilitat un apiari que 
ha donat la primera collita de mel de la 
Trapa, i s’han construït i distribuït caixes 

niu. 
 
La Trapa, 30 anys. 
 
Ja fa 30 anys, que moltes persones i 
entitats van iniciar una aventura difícil i 
alhora engrescadora: la compra de La Trapa 
a través d’una subscripció popular, amb 
participacions de 10.000 pessetes. 
 
Per commemorar aquests 30 anys, per 
reconèixer públicament l’esforç de tantes i 
tantes persones, al suport de tantes 
entitats que al llarg d’aquests anys ha fet 
possible la compra i la recuperació de La 
Trapa, el GOB i els Amics de La Trapa varen 
dur a terme un acte dijous dia 2 de 
desembre al teatre Xesc Forteza de Palma. 
 
Al decurs de l’acte es va presentar un 
documental sobre La Trapa, realitzat per 
Miraprim per a TV de Mallorca. El punt 
àlgid de l’acte va ser el reconeixements per 
aquelles persones i entitats que han 
destacat en el seu compromís amb La 
Trapa i la seva conservació. L’acte va 
concloure amb una actuació musical i la 
presentació del projecte de futur: La Trapa 
2015. 
 
 

Informació -divulgació 
 

INTERNET  
 
Web del GOB 
 
El nombre de visites al nostre web ha 
augmentat enguany de 155.000 a 186.000, 
així com el número de visitants diferents  
que ha passat de 85.000 a 97.500.  
 
Respecte al projecte de renovació, s’estan 
perfilant els darrers retocs de l’estructura 
per poder publicar-la amb els continguts ja 
finalitzats. Després d’un període de 
publicació en proves i posada en comú de 
suggeriments s’aniran introduint més 
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elements complementaris. 
 
El projecte de renovació del web renovarà 
totalment el concepte actual, tant a la part 
gràfica com de contingut. Es pretén donar 
una imatge més moderna i que el web sigui 
la principal font d’informació, tant externa 
com interna, amb més continguts sobre el 
GOB i les seves campanyes, completament 
actualitzats, fomentant així al màxim la 
difusió d’informació i la transparència de 
l’entitat. 
 
El GOB a les xarxes socials  
 
Des de la seva creació a l’any 2009, tots els 
perfils del GOB a les diferents xarxes socials 
han experimentat un augment progressiu 
de seguidors i visites, que s’ha mantingut 
durant aquest any 2010, i que els 
consoliden com a canals molt importants 
de difusió del GOB tant de les seves notes 
informatives, com dels esdeveniments, les 
accions i les aparicions als mitjans de 
comunicació. 
 
A la pàgina del GOB al web social 
Facebook, el número de seguidors ha 
augmentat fins a quasi els 3.900. El perfil 
creat a Twitter també ha augmentat el 
núm. de seguidors fins als 344. Pel que 
respecta als canals del GOB a Youtube i 
Blip tv també han augmentat els 
subscriptors i han suposat un total d’unes 
4.650 visualitzacions de vídeos sobre el 
GOB. 
 
Llista de distribució 
 
Enguany ha hagut 300 incorporacions més 
a la nostra llista de distribució per correu 
electrònic, i en aquests moments són 1.713 
les persones i entitats que ja reben els 
nostres comunicats, informes, notes i 
convocatòries per aquesta via. També s’ha 
suavitzat l’aspecte del text dels InfoGOBs 
per fer més amigable la seva lectura, a 
l’espera de la creació d’un butlletí 

electrònic, en la línia d’imatge de la nova 
web.  
 
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
AMBIENTAL 
 
Biblioteca 
 
Actualment ja s’està catalogant el fons de 
la biblioteca, i pels primers mesos de 2011 
ja es té previst tenir introduïts tots els 
registres dels llibres i revistes dins un 
catàleg online que permeti fer cerques per 
diferents camps i una gestió automatitzada 
de préstecs i devolucions. En aquests 
moments hi ha una persona contractada a 
través del SOIB (a través del seu programa 
de col·laboració amb organismes públics i 
altres entitats) i dedicada durant 6 mesos 
exclusivament a aquesta tasca.   
 
També s'ha dut a terme la instal·lació de les 
noves prestatgeries per al fons d’educació 
ambiental i dels mobles tipus revister per 
exposar el material divulgatiu tant a 
l’interior com a l’exterior del local.   
 
Arxiu de premsa i videoteca. 
 
Segueix la recopilació en format digital de 
les noticies que apareixen sobre el GOB i 
les seves campanyes als mitjans, així com 
dels temes d’actualitat ambiental dels que 
el GOB fa un seguiment, incloent les 
aparicions en ràdio i televisió.  
 
Mitjançant la col·laboració de varis 
voluntaris es segueix fent l’inventari de 
l’arxiu de premsa en paper, per tal de que 
serveixi com a eina per a la recerca de 
noticies i com avaluació de cara a una 
futura digitalització de l’arxiu.  
 
També s'ha fet una selecció dels vídeos de 
la videoteca en format VHS per a fer la 
migració a format digital. Actualment hi ha 
un voluntari que està col·laborant en la 
realització i assessorament tècnic d’aquesta 
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tasca. 
 
Arxiu digital 
 
Actualment està en marxa la creació d’un 
sistema classificat de carpetes que estiguin 
accessibles en xarxa interna, amb l’objectiu 
de centralitzar tota la documentació que va 
creant el GOB i faci la funció d’arxiu digital 
(de premsa, de comunicats, fotogràfic, de 
publicacions, del web, etc.), amb tal de 
facilitar l’accés a aquesta documentació, 
que actualment es troba bastant dispersa.  
 
PUBLICACIONS 
 
Renovació de L’Ecologista i Es Busqueret 
 
Enguany, coincidint amb el número 50 i els 
25 anys de la publicació, L’Ecologista ha 
experimentat un canvi integral: imatge, 
estructura, seccions, continguts, augment 
de la periodicitat, obertura a 
col·laboracions externes i creació d’un 
comitè editorial.  
 
Tota una renovació de concepte en 
definitiva, que vol fer més atractiva la 
nostra revista, i que aquesta continuï tenint 
un paper important dins la seva convivència 
amb els diferents mitjans informatius del 
GOB, conservant el seu caràcter històric 
d’eina per a la participació, el voluntariat i 
la informació als socis i que a més la 
consolidi com un dels principals mitjans de 
difusió de l’ecologisme a Mallorca. 
 
Es Busqueret, la nostra revista de divulgació 
ornitològica, també a experimentat un 
canvi molt positiu que la fa una revista més 
atractiva i completa: a augmentat el seu 
tamany i continguts i ha incorporat noves 
seccions, tot amb una millora substancial 
en l’aspecte visual que la fa molt més 
atractiva i útil tant per als amants de 
l’ornitologia com per aquells que es volen 
iniciar en aquest apassionant món. 
 

Altres publicacions 
 
A part dels nous números de les nostres 
publicacions habituals L’Ecologista, Es 
Busqueret, i l’Anuari Ornitològic. El GOB ha 
publicat fulletons, sobre la milana, sobre 
espècies exòtiques, i sobre la relació entre 
canvi climàtic  i la biodiversitat balear, així 
com la recopilació dels finalistes del I 
Concurs de còmic sobre mobilitat 
sostenible i l’Atles d’aucells nidificants de 
Mallorca i Cabrera. 
 
PRESÈNCIA A FIRES I ALTRES 
ESDEVENIMENTS 
 
Enguany s’ha tingut presència a 13 
esdeveniments, als que s’ha repartit un 
total d’uns 1.450 exemplars de materials 
informatius, 355 dels quals eren exemplars 
de l’Ecologista i 170  fulletons per fer-se 
soci. Enguany s’ha incorporat al material de 
les fires un bloc amb les ofertes actives de 
voluntariat, per a que els stands siguin a 
més una eina per a la participació.  
 
També s’han creat enguany tres nous 
plafons proporcionals, i ja està 
pressupostada de cara a la nova 
temporada, la renovació de tot el material 
d’infrastructura, que inclourà la compra 
d’una carpa de 3x3m i de dues taules amb 
dues teles impreses amb el logo del GOB. 
  
GRUP EXCURSIONISTA DEL GOB 
 
Enguany s’ha elaborat el nou calendari 
d’excursions 10/11, consultable a la web del 
GOB. Des de l’Àrea d'informació i 
divulgació es continua coordinant i fent 
difusió de cada excursió a través de la llista 
de correu InfoGOB. Aquestes excursions es 
fan els darrers diumenges de cada mes i 
segueixen tenint una afluència notable de 
gent, amb una mitjana d’unes 20-25 
persones per excursió.  
 
CURSOS, SEMINARIS I CONFERÈNCIES 



Memòria d'activitats           GOB-Mallorca 

 1

 
El GOB ha seguit la seva activitat de 
d'organització de conferències, presentació 
de llibres i organització de cursos, jornades 
i tallers, la majoria aprofitant la 
infrastructura del nostre local.  
 
Les activitats han estat diverses xerrades i 
cursos per part del grup d'Ornitologia o el 
Servei d’Educació Ambiental, xerrades 
sobre residus, cursos de cooperació, 
seminaris com el de la trobada de 
l’Observatori Climàtic, presentació de 
projectes com el projecte de banca ètica 
FIARE, o diverses xerrades sobre el GOB a 
diferents col·lectius, alguns d’àmbit 
internacional, com les xerrades que es 
varen dur a terme a grup de la Universitat 
de Belfast.  
 
El local del GOB també ha servit de seu per 
reunions i xerrades d’altres entitats i 
plataformes, com Greenpeace, S’Altra 
Senalla o la Plataforma contra la Corrupció 
o la Plataforma per a la Reducció de 
Residus.  

 
Funcionament del GOB 
 

ORGANITZACIÓ INTERNA 

Enguany s’ha celebrat la Junta Directiva 
Interinsular i Assemblea Interinsular a 
Formentera, que va servir també per 
aprovar definitivament una modificació 
dels estatuts que afectava principalment 
l'article referent als objectius del GOB per 
tal de redefinir-ho per ajustar-lo a les 
prioritats i realitats diverses del treball de 
cada una de les associacions insulars. 
 
ÀREA ECONÒMICA 
 
Enguany els esforços s’han dirigit a 
diferents àrees: 
 
Per una banda s’han continuant impulsant i 

tramitant les diferents línies de 
finançament públic mitjançant subvencions 
per a cadascuna de les àrees de feina del 
GOB. Donada una disminució substancial 
d’aquestes convocatòries s’ha continuat 
treballant en la línia de la contractació 
pública amb moltes dificultats per a 
generar contractes amb l’administració. 
Això té com a conseqüència que els 
recursos públics que es destinen a les 
nostres accions disminueixen 
considerablement any rera any. 
 
Per altra banda s’ha encetat, en el darrer 
trimestre de l’any, la feina amb donants 
privats i empreses, tot i estar en un context 
econòmic desfavorable. S’està en contacte 
amb empreses balears i nacionals per al 
patrocini o suport de diferents projectes i 
també les empreses responen bé a la 
campanya de “soci empresa” (Malla, GESA, 
Fundació Balearia, Puyaltó, Intersport, 
Brújula). Enguany, com a novetat, hem 
realitzat una acció de voluntariat corporatiu 
amb Fundación Mapfre, que continuarà 
l’any vinent amb altres empreses. 
 
S’ha editat un nou material de divulgació 
“El GOB, actuant per a la natura i per a les 
persones” per reforçar la tasca amb 
empreses i donar a conèixer les nostres 
diferents línies de feina. 
 
LOCAL DEL GOB 
 
Un dels aspectes a destacar enguany ha 
estat la formació i l’assesorament per part 
de CUBO taller d’impressió, en matèria 
d’impremta ecològica i tot el que envolta 
als temes d’edició i impressió sobre 
diferents materials ecològics (paper, lona, 
fusta ...) i amb tintes ecològiques.  
 
Enguany també s'ha dut a terme la 
formació i titulació de 2 treballadors del 
GOB en matèria de riscos laborals amb un 
curs de prevenció de riscos laborals, nivell 
bàsic de 60h.  
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Durant tot l’any s’han dut a terme feines 
molt diverses, especialment les 
relacionades amb el manteniment de les 
instal·lacions,. 
 
L’aspecte més destacat i més visible en 
quant a millores ambientals realitzades al 
local del GOB ha estat la adquisició de 
mobiliari amb fusta certificada gràcies a 
una subvenció per equipaments de 
biblioteques del departament de Cultura i 
Patrimoni del CIM. El mobiliari que es va 
instal·lar va ser molt divers: 4 prestatges 
per ubicar el fons d’educació ambiental, 
moble per audiovisuals; 3 portes abatibles i 
tapes laterals per cobrir la part baixa de les 
taules del passadís; 4 mobles expositors per 
revistes i fulletons del GOB i d’altres 
entitats. 
 
També esmentar que es va canviar la canal 
de la façana per resoldre problemes 
d’humitat a la paret. 
 
PARTICIPACIÓ 

Organismes participatius i assessors 

El GOB participa, a través de treballadors i 
voluntaris, en els següents organismes: 
• 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 de 
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 Consum, Junta d'Aigües 
de Mallorca, Consell 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, Comitè de seguiment del PDR. 
 

Voluntariat 

Tal i com ja s'ha esmentat, el GOB té en el 
voluntariat un dels pilars bàsics del seu 
funcionament. A més de socis que 
s'impliquen activament per problemàtiques 
relatives als seus municipis o per lluites 
puntuals, tenim voluntaris fent feina La 
Trapa, fent de guies d’excursions, en les 
tasques jurídiques, fent de monitors als 
grups infantil i al juvenil, en les diverses 
tasques ornitològiques, ajudant a 
campanyes, 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. 
 
Enguany a més, el GOB ha continuat amb 
el treball a la Comissió de Transport i 
Mobilitat del GOB que va impulsar el 
primer concurs de relats breus, entre altres 
qüestions. A més s'han convocat i impulsat 
noves ofertes de voluntariat: inventari de 
l'arxiu de premsa del GOB, catalogació del 
fons de la biblioteca ambiental del GOB, 
informatització de l'arxiu de cites 
ornitològiques, suport i assessorament en 
matèria d'urbanisme i ordenació del 
territori, ajudant de campanyes en matèria 
de residus, grup pel disseny i planificació de 
la campanya de socis, etc. 
 

El soci 

La recuperació activa de socis, l'atenció al 
soci, la fidelització i la crida a la implicació 
amb la nostra entitat, han estat els 
principals objectius que enguany s'han 
començat a abordar des de l'àrea de 
captació de recursos i que té com a 
principal protagonista la campanya de socis 
que s'ha començat a treballar aquest 2010 i 
que tendrà continuació dins el proper any. 
La campanya anirà acompanyada d'una 
imatge pròpia, anuncis a premsa i mitjans 
de comunicació 2.0.   
 
Per altra banda, i a iniciativa de la Junta 
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Directiva, aquest 2010 s'ha impulsat la 
realització d'una enquesta dirigida a socis i 
simpatitzants de l'entitat que ens ha 
permès valorar la percepció externa de 
l'entitat i les prioritats de treball de la gent 
que fa possible el GOB. 


