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1 Introducció
El Centre de Turisme Ornitològic de La Gola ha tingut el següent horari d’obertura al
públic durant l’any 2016:
Febrer ha estat obert els dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 9:00 a 13:00 i de
15:00 a 17:00.
Març ha estat obert els dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 8:00 a 13:00 i de
15:00 a 18:00 i els dimarts i dijous de 15:00 a 18:00.
Abril i Maig ha estat obert de dilluns a dissabte de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00.
Juny ha estat obert de dilluns a dissabte de 8:00 a 13:00.
Juliol i Agost ha estat obert de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.
Setembre i Octubre ha estat obert de dilluns a dissabte de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a
18:00.
Novembre ha estat obert de dilluns a dissabte de 8:00 a 13:00 i dos dies (24 i 30 de
novembre de 8:00 a 14:00.
S’han rebut un total de 4.527 visitants de 25 nacionalitats diferents, destacant la nacionalitat
britànica amb un total de 2.884 visitants.
Durant els mesos en que ha estat obert de l’any 2016 s’han detectat 85 espècies diferents
d’ocells en el parc (veure apartat 9.1 annex AUS)
El CTO segueix sent molt actiu a les xarxes socials, especialment al Facebook. S’han atès
diverses peticions d’informació via correu electrònic, missatges del Facebook i dels mateixos
fòrums. S’han actualitzat i elaborat les bases de dades per a la informació estadística de
l’informe final.
Segueixen vigents els conflictes/ incidències que ja es varen detectar i esmentar a les anteriors
memòries i s’expliquen a l’apartat 8 del present informe.
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2 Resultats generals de les visites
Diàriament es controla el nombre de visitants anotant data, hora, número, nacionalitat i
observacions que es creguin convenients. Aquesta informació s’agafa de forma manual en
unes fitxes i es va passant a format digital en un arxiu Excel. La informació pot ser amb major o
menor grau de cura, en funció de la quantitat de visitants i el temps dedicat a prendre les
dades. Es tenen les dades de 4.527 visitants.
Al centre hi ha un racó on es demana la col·laboració dels visitants omplint una enquesta.
S’han omplert 106 enquestes amb informació de 133 enquestats (algunes de les enquestes
han estat omplertes per vàries persones, parelles, grups de tres, etc). Amb aquesta informació
s’ha realitzat una base de dades de la qual també s’inclouen les dades.
Dels següents arxius s’extreuen les següents dades.

2.1

Nombre de visitants

Durant el temps que ha estat obert l’any 2016, pel CTO han passat 4.527 usuaris1 des del mes
de febrer fins al mes de novembre. Els mesos amb més usuaris són els mesos d’abril, maig,
setembre i octubre amb 762,742,618 i 843 usuaris respectivament. Els mesos amb més visites
d’escolars han estat els mesos de febrer, juny, octubre i abril amb 276, 88, 68 i 29 escolars
respectivament.

MES

ALTRES

ESPANYA

REGNE
UNIT

ALEMANYA

SUÈCIA

ESCOLES

TOTAL

FEBRER

13

92

43

7

0

276

431

MARÇ

16

78

141

49

3

0

287

ABRIL

30

70

498

86

49

29

762

MAIG

55

63

529

34

37

24

742

JUNY

5

34

283

4

8

88

422

JULIOL

2

49

142

3

6

0

202

AGOST

12

23

122

3

0

0

160

SETEMBRE

16

64

480

43

15

0

618

OCTUBRE

23

67

617

64

4

68

843

NOVEMBRE

0

22

29

9

0

0

60

TOTAL

172

562

2884

302

122

485

4527

Taula 1: Nombre de visitants al Centre de Turisme Ornitològic La Gola, any 2016.
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Gràfic 1: Evolució del nombre de visitants al CTO. Any 2016

Recordar que el mes de febrer el gruix de visitants es corresponien a les escoles (el 64% dels
usuaris) i a partir de març fins maig augmenta considerablement el nombre de visitants
estrangers, principalment britànics. El mes de juliol, agost i setembre no tenen visites escolars.
El mes d’octubre és el mes amb major nombre de visitants i el mes de novembre és aquell que
té menys visitants.

2.2

Nacionalitats

Nombre de visitants

Segueix imperant el nombre de visitants britànics amb un total de 2.884 visitants. La població
local (gran part dels visitants d’Espanya amb 562 visitants i les escoles amb 485 visitants)
també suposen una gran quantitat dels usuaris. Les altres dues nacionalitats remarcables són
l’alemanya amb 302 visitants i la sueca amb 122 visitants.
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Gràfic 2: Gràfic de columnes dels visitants CTO La Gola durant 2016
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Gràfic 3: percentatges de les nacionalitats dels visitants CTO La Gola

Els usuaris del CTO La Gola són majoritàriament del Regne Unit amb un 63% del total d’usuaris.
Els segueixen els usuaris d’Espanya amb un 23% (incloses les escoles amb un 11% i la resta
d’usuaris amb un 12%). Després estan els usuaris alemanys amb un 7% i els usuaris suecs amb
un 3%. La resta d’usuaris un 4% engloben totes les altres nacionalitats (Irlanda, França, Bèlgica,
Països Baixos, Noruega, Suïssa, Itàlia, Malta, Dinamarca, Bulgària, Polònia, Lituània, Rússia,
Canadà, Nord-amèrica, Xina, Sud-àfrica, Equador, Austràlia, Argentina, Uruguai). Segons el mes
de l’any que s’analitzi les proporcions dels usuaris varien. Per exemple el mes d’octubre amb
un total de 843 usuaris el 73,19% són del Regne Unit. El 8,07% són escolars i el 7,95%
d’Espanya. El 7,59% d’Alemanya i el 0,47% de Suècia i el 2,73% restant d’altres nacionalitats. O
per exemple el mes d’abril amb 762 usuaris el 65,35% són del Regne Unit, l’11,29% són
alemanys, el 9,19 d’Espanya i el 6,43% de Suècia, el 3,94% d’altres nacionalitats i el 3,8%
escolars.
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Gràfic 4: Percentatges de les nacionalitats dels visitants CTO La Gola durant el mes d’octubre de 2016.
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ESCOLES

485

DINAMARCA

20

ESPANYA

562

BULGÀRIA

3

REGNE UNIT

2884

POLÒNIA

4

IRLANDA

2

LITUÀNIA

3

ALEMANYA

302

RÚSSIA

12

FRANÇA

33

CANADÀ

2

BÈLGICA

8

EE.UU

5

PAÏSOS BAIXOS

27

XINA

4

SUÈCIA

122

SUDÀFRICA

2

NORUEGA

2

EQUADOR

2

SUÏSSA

21

AUSTRALIA

3

ITÀLIA

5

ARGENTINA

8

MALTA

4

URUGUAY

2

TOTAL

4457

Taula 2: Nombre de visitants de cada nacionalitat de febrer a novembre. Any 2016

GRAN BRETANYA

106

Alemanya

10

Urugay

2

Irlanda

1

Suècia

7

Holanda

4

Espanya

2

França

1

Total enquestats

133

Taula 3: Nombre de visitants de cada nacionalitat dels enquestats

Dels 133 enquestats el 79,7% són de Gran Bretanya, el 7,5% d’Alemanya, el 5,3% de Suècia, el
3% d’Holanda, l’1,5% d’Espanya, 1,5% d’Uruguai, 0,75% d’Irlanda i 0,75% de França.

2.3
2.3.1

Perfil del visitant
Birdwatchers

Dels 4.527 usuaris el 27% d’aquests són birdwatchers/ornitòlegs/ocellaires.
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La resta el 73% inclou altres usuaris, fotògrafs de natura (no especialitzats en aus), naturalistes
o amants d’altres grups faunístics (insectes, plantes, mamífers, etc.), escolars, famílies de
turistes o locals, turistes en general (no interessats necessàriament en les aus), etc.
Dels 4.527 usuaris, 3.325 són altres usuaris i són 1.202 birdwatchers.

27%
Altres usuaris
Birdwatchers
73%

Gràfic 5: Gràfic circular amb els percentatges diferenciant els birdwatchers i altres usuaris del CTO.

TOTAL USUARIS

4.527

Altres usuaris

3.325

Birdwatchers

1.202

Taula 4: Dades d’altres usuaris i birdwatchers

Mesos

Birdwatchers

FEBRER

10

MARÇ

47

ABRIL

341

MAIG

315

JUNY

88

JULIOL

29

AGOST

36

SEPTEMBRE

190

OCTUBRE

129

NOVENBRE

17

Total

1.202

Taula 5: Dades de birdwatchers per mesos de l’any 2016.
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Gràfic 7: Evolució del nombre de Birdwatchers des de la reobertura del CTO
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Gràfic 6: Gràfic circular amb els percentatges d’altres nacionalitats 16% i la nacionalitat britànica 84% dels
birdwatchers usuaris del CTO.

Dintre dels 1.202 usuaris birdwatchers pròpiament dit, el 84% són de Gran Bretanya,
exactament 1.006 usuaris i el 16% que resta són d’altres nacionalitats, exactament 196.
Aquestes altres nacionalitats són: Espanya, Austràlia, Dinamarca, Alemanya, Suècia, Suïssa,
Rússia, Països Baixos (Holanda), Polònia, Malta, França, Lituània i Bèlgica.
Dels 1.202 birdwatchers la majoria venen a la primavera i a la tardor. Els mesos d’abril, maig,
setembre i octubre amb un nombre de 341, 315, 190 i 129 respectivament. De 431 usuaris del
mes de febrer 10 eren birdwatchers o ocellaires que representen un 2,32% dels usuaris del
mes de febrer. Dels 287 usuaris del mes de març 47 eren birdwatchers/ocellaires un 16,38%.
Dels 762 usuaris del mes d’abril 341 eren birdwatchers que representen el 44,75% dels usuaris
del mes d’abril. Dels 742 usuaris del mes de maig 315 eren birdwatchers que representen un
42,45% del total dels usuaris del mes de maig. Dels 422 usuaris del mes de juny, 88 eren
birdwatchers un 20,85% eren birdwatchers. Dels 202 usuaris del mes de juliol, 29 eren
9
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birdwatchers pròpiament dits, un 14,36%, Dels 160 usuaris del mes d’agost 36 eren
birdwatchers un 22,5%. Dels 618 usuaris del mes de setembre 190 són birdwatchers
pròpiament dits un 30.74% del total d’usuaris del mes de setembre. Dels 843 usuaris del mes
d’octubre, 129 eren pròpiament birdwatchers un 15,30% dels usuaris. Finalment dels 60
usuaris del mes de novembre 17 són birdwatchers un 23,21% del total dels usuaris del mes de
novembre.
Les dades de les enquestes tenen una pregunta sobre si tenen especial interès per l’ornitologia
i si estan interessats en alguna espècie en particular. Dels 133 enquestats (106 enquestes) 94
estan interessats en l’ornitologia, per tant són birdwatchers el 70,7% i, el 29,3% restant, o bé
no tenen un interès particular pels ocells, o bé no contesten. Les aus més mencionades per el
interès que susciten són: el voltor negre, l’abellerol, l’àguila peixatera, l’oriol, el puput, el falcó
marí, l’àguila calçada i el virot petit. Per grups d’aucells els més anomenats són els rapinyaires,
els limícoles, els busquerets, els aucells migrants com les oronelles, els ocells forestals o els
fringíl·lids.
A la pregunta si la informació que ofereix el Centre és adequada 128 enquestats troben que sí,
4 enquestats no contesten i un d’ells troba que no. Per tant el 96,2% troben que la informació
és adequada, el 3% no contesta i el 0,8% que no és adequada.

2.4

Gènere

Respecte a les dades de gènere s’inclouen les dades dels visitants a partir de dia 19 d’abril del
2016, ja que és quan es comencen a apuntar de forma continuada les dades de gènere. I sense
comptabilitzar les 8 visites escolars a partir d’aquesta data, ja que no es varen apuntar les
dades de gènere de les visites escolars. Per tant són les dades dels 3.157 darrers visitants a
partir de la data esmentada. D’aquests 3.157 visitants 1.697 són homes i 1.460 dones, 54% i
46% respectivament.

homes

46%
54%

dones

Gràfic 8: Gràfic circular amb els percentatges per gènere dels usuaris del CTO (del 19 abril al 30 novembre)
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Respecte a les dades de gènere dels birdwatchers també s’inclouen les dades d’aquests a
partir de dia 19 d’abril del 2016, ja que és quan es comencen a apuntar de forma continuada
les dades de gènere. Per tant són les dades dels 967 birdwatchers dels 1.202 que serien en
total. D’aquests 967 birdwatchers, 592 són homes i 375 són dones, 61% i 39% respectivament.
Les dades varien un poc segons els mesos. Els mesos d’abril, maig, setembre i octubre estan
tots al voltant del 60% homes i 40% dones però hi ha mesos que varia com per exemple el mes
d’agost el 77,8% són homes i el 22,2% dones.

MESOS

BIRDWATCHERS

HOMES

DONES

Abril

163

97

66

Maig

315

194

121

Juny

88

49

39

Juliol

29

20

9

Agost

36

28

8

Setembre

190

117

73

Octubre

129

78

51

Novembre

17

9

8

967

592

375

Taula 5: Dades de birdwatchers per mesos de l’any 2016 (del 19 abril al 30 novembre)

39%
Homes

Dones

61%

Gràfic 8: Gràfic circular amb els percentatges per gènere de les dades dels birdwatchers.

Les dades de gènere de les 133 enquestes surten 66 homes enquestats, 66 dones enquestades
i 1 que no contesta. El 49,6% de cada gènere i el 0,8% que no contesta. Això pot ser causat pel
perfil del visitant que contesta l’enquesta, normalment parelles de visitants.
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2.5

Edat

Les dades de les edats estan íntegrament extretes de les enquestes. De 133 enquestats 110
dels enquestats tenen més de 50 anys, 13 dels enquestats tenen entre 40 i 50 anys, 6 dels
enquestats tenen entre 30 i 40 anys, cap dels visitants d’entre 20 i 30 anys ha contestat
l’enquesta i 3 enquestats tenen menys de 20 anys, finalment 1 dels enquestats no dóna la
informació de l’edat. És a dir, el 82% dels enquestats tenen més de 50 anys, el 10% dels
enquestats estan a la franja dels 40 a 50 anys i el 8% restant menys de 40 anys o no dóna la
informació.

0%

2%

1%
More than 50 years

4%
10%

From 40 to 50 years
From 30 to 40 years
From 20 to 30 years
Below 20
83%

No give information

Gràfic 9: Gràfic circular amb els percentatges per edat de les dades de les enquestes.

El perfil dels usuaris del CTO varia segons l’època de l’any de la forma següent:
El mes d’hivern (febrer) el 64% dels usuaris son procedents de centres escolars, un 21,3%
procedents d’Espanya i un 10% del Regne Unit, 1,6% d’Alemanya i altres nacionalitats (3%).
D’aquests usuaris un 2,3% són birdwatchers. Durant l’hivern el Centre dóna servei a la
població local (centres escolars i locals de diverses nacionalitats).
El mes de març no té usuaris de les escoles i un 27,2% dels usuaris són d’Espanya hi ha un
increment d’usuaris del Regne Unit amb un 49,1% del total i d’usuaris d’Alemanya amb 17,1% i
Suècia (1%) i un 5,6% d’altres nacionalitats. De tots els usuaris un 16,38% són birdwatchers. El
mes de març dóna servei a la població local en menor proporció i gairebé la meitat dels
usuaris ja són anglesos incrementant també la proporció de birdwatchers.
El mes d’abril un 3,8% són usuaris de centres escolars, un 9,2% procedents d’Espanya, un
65,4% del Regne unit, un 11,3% alemanys, un 6,4% de suècia i un 3,9% d’altres nacionalitats.
De tots els usuaris un 44,75% són birdwatchers. El mes d’abril tres quartes parts dels usuaris
són estrangers i gairebé la meitat dels usuaris són birdwatchers.
El mes de maig un 3,2 són usuaris de centres escolars, un 8,5 d’Espanya, un 71,3% dels usuaris
són del Regne Unit, un 4,6 d’Alemanya, 5% de Suècia i un 7,4% d’altres nacionalitats. De tots
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els usuaris un 42,45% del total són birdwatchers. El mes de maig més del 80% dels usuaris són
estrangers amb una gran proporció de birdwatchers del total.
Durant la primavera el Centre dóna servei bàsicament als turistes en general amb una gran
proporció del turisme especialitzat en l’ornitologia.
El mes de juny un 20,9% són usuaris de centres escolars, un 8% d’Espanya, un 67,1% del Regne
Unit, un 0,9% d’Alemanya, un 1,9% de Suècia i un 1,2% d’altres nacionalitats. Del total el
22,85% són birdwatchers. El mes de juny el centre dóna servei als locals amb un 20% dels
usuaris de centres escolars i hi ha una gran proporció d’usuaris estrangers, amb un
percentatge important de birdwatchers.
El mes de juliol no té usuaris de centres escolars, un 24,2% són d’Espanya, un 70,3% del Regne
Unit, un 1,5% d’Alemanya, un 3% de Suècia i un 1% d’altres nacionalitats. Un 14,36% d’usuaris
eren birdwatchers. El mes de juliol incrementa la presència d’usuaris d’Espanya i la gran
majoria d’usuaris estrangers amb menor proporció de birdwatchers.
El mes d’agost no té visites escolars, un 14,4% són d’Espanya, un 76,2% del Regne Unit, 1,9%
d’Alemanya i un 7,5% d’altres nacionalitats. Un 22,5% birdwatchers. El mes d’agost
bàsicament són usuaris estrangers i comença a augmentar la proporció de birdwatchers.
Durant l’estiu el Centre dóna servei a la població local (centres escolars abans de les
vacances d’estiu i locals durant les vacances) però tres quartes parts dels usuaris són
estrangers principalment anglesos.
El mes de setembre no té visites d’escoles, un 10,3% són d’Espanya, un 77,7% del Regne Unit,
un 7% d’Alemanya, 2,4% de Suècia i un 2,6% d’altres nacionalitats. Un 30,74% del total
d’usuaris són birdwatchers. Durant el mes de setembre més del 80% són usuaris estrangers
amb un 30% de birdwatchers.
El mes d’octubre un 8% de centres escolars, un 8% d’Espanya, un 73,2% del Regne Unit, un
7,6% d’Alemanya, un 0,5% de Suècia i 2,7% d’altres nacionalitats. Un 15,30% dels usuaris són
birdwatchers. Durant el mes d’octubre incrementa el servei local però imperen els usuaris
estrangers amb menor proporció de birdwatchers que el setembre però el mes de l’any amb
més usuaris (843).
El mes de novembre no té visites escolars, un 36,7% són usuaris d’Espanya, un 48,3% del
Regne Unit i un 15% d’Alemanya. Un 23,21% del total són birdwatchers. Durant el mes de
novembre el centre dóna servei a la població local i alguns turistes amb major proporció
respecte de birdwatchers que el mes anterior però és el mes de l’any amb menys usuaris
(60).
Durant la tardor el Centre dóna servei bàsicament als turistes en general amb una gran
proporció del turisme especialitzat en l’ornitologia però menys que a la primavera.

Les proporcions de gènere dels usuaris del servei, més o menys, són les mateixes 54%
d’homes i 46% de dones. Però respecte als birdwatchers aquestes proporcions varien
un poc, al voltant de 60% d’homes i 40% de dones durant la primavera i la tardor i un
78% d’homes i 22% de dones a l’estiu.

13

Centre de Turisme Ornitològic (CTO) de La Gola. Fundació NP
INFORME DEL CTO LA GOLA 2016

De les persones que realitzen les enquestes (voluntàries) sabem són parelles d’home i
dona majors de 50 anys (82%) o entre 40 i 50 anys (10%) que són birdwatchers o estan
interessats en les aus (70,7%) i contents amb la informació del centre.

2.6

Valoració del Centre i el parc

Les dades d’aquest apartat de valoració també són de les enquestes. A la pregunta de
com avaluaries el Parc en general la majoria de les contestacions són positives o molt
positives, però 17 dels enquestats el 12,8% ha fet algun comentari respecte a la gran
quantitat d’excrements que hi ha al parc, les olors que desprenen, el comportament
dels propietaris dels cans, la brutícia del parc, etc. Per tant una bona valoració però
amb punts que millorar, tots respecte a la presència de cans al parc i la brutícia en
general.

120
100
80
60
40
20
0
Millorable

No contesten

Negatiu

Positiu

Gràfic 10: Valoració del parc i els CTO dels visitants

Del total dels enquestats el 76,7% donen una valoració positiva o molt positiva, el 12,8% dóna
una bona valoració amb aspectes que millorar, el 9% no contesta i l’1,5% dóna una valoració
negativa.
Alguns dels comentaris positius són els següents:
-

Agradable trobar una reserva enmig d’una àrea construïda com és el Port de Pollença.

-

Camí agradable, tranquil, net, en bon estat.

-

Molta informació disponible.

-

Molt ben mantingut, seients per a descansar i observar la vida salvatge especialment per les
persones d’edat.

-

Oasi encantador

14

Centre de Turisme Ornitològic (CTO) de La Gola. Fundació NP
INFORME DEL CTO LA GOLA 2016

-

El Centre d’informació molt interessant, informatiu, el personal extremadament servicial
9/10.

-

Molt més net que fa 5 anys.

-

El parc és un paradís al centre de la ciutat. Els camins molt còmodes per a totes les edats i un
entorn bell. Moltes papereres discretes. Molts busquerets de capnegre.

-

És bo, ja que venim moltes persones i no només volem estar estirats al sol.

-

Un passeig agradable, extremadament fàcil. Hem vist un puput i altres aus comuns incloent la
tórtora. La visita és interessant de llegir.

-

Excel·lent. L’ajuda del centre molt apreciada. Ben fet Pollença!

-

Hem vist el puput per primer cop!

Alguns dels comentaris negatius són els següents:
-

Bé, però molt visitat a estones, cans, etc?!

-

Un parc encantador, però minat per quantitats excessives de caques de ca per tot, als
camins, a les zones salvatges circumdants. Una gran vergonya i també crea mala olor.

-

Està bé, llàstima les caques de cans, n'hi ha per tot i moltes.

-

Bé. Un lloc agradable per visitar. Important que els propietaris de cans netegin els
excrements.

-

Molt bé. Encantats de veure menys excrements als camins!

-

Agradable, excepte els excrements de ca.

-

Bons camins i punts d’observació. Un preciós oasi tranquil. Una llàstima el tema dels
cans.

-

Bé, però massa caques de ca al voltant.

-

Molt bonic, pacífic però molts excrements de ca.

-

Encantador per passejar, molt tranquil, però teniu un gran problema amb les caques de
ca.

-

És molt interessant, és una llàstima que trobis tants residus, és brut (bosses de plàstic a
l’aigua...).

-

Els passejadors de cans són un problema.

Respecte a la pregunta de l’enquesta de com han trobat el Centre de Turisme Ornitològic
(CTO).
-

53 dels enquestats responen que l’han trobat per casualitat, mentre caminaven.

-

22 dels enquestats l’han trobat per internet.
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-

15 dels enquestats han estat informats per les Oficines de Turisme locals (OIT Port de
Pollença-PollençaCala Sant Vicenç).

-

13 dels enquestats l’han trobat pels cartells d’informació del Passeig Saralegui o altres
carrers.

-

12 dels enquestats l’han trobat per Guies de Turisme o bird magazine.

-

10 dels enquestats l’han trobat perquè els hi ha dit altres persones, pel boca a boca.

-

6 dels enquestats l’han trobat per altres motius.

-

2 dels enquestats no han respost la pregunta.

Trobat per casualitat, mentre caminaven.
Internet
1%
4%

9%

8%

OIT Port Pollença-Pollença- C. S. Vicens
40%
17%

10%
11%

Cartells d'informació passeig/carrers.
Altres
No contesta
Guies de Turisme, Birds Magazine
Boca a boca, altres persones

Gràfic 11: Gràfic circular amb els percentatges com han trobat el CTO.

A la pregunta si és fàcil trobar la localització del parc, 111 enquestats troben que sí (el 83,5%),
12 enquestats o no contesten o l’han trobat sense cercar-lo (9%) i 10 dels enquestats troben
que no és fàcil trobar el parc i que no hi ha prou senyals a altres carrers que ajudin a trobar-lo
(7,5%).
La Gola és un parc molt valorat per tots els visitants. És un punt enmig d’una zona urbanitzada
on poden trobar natura i un paisatge que no s’esperen. El fet que tingui camins sense
pendents i que el seu recorregut no sigui superior a un kilòmetre fa de La Gola el lloc ideal per
a la gent gran. La major part dels visitants estrangers són gent de la tercera edat però també
en fan ús les famílies per passejar. Al parc, troben el lloc ideal per pintar, fer fotografies,
passejar, veure ocells i passar l’estona relaxant-se. Al Centre, tenen informació que
desconeixen i uns excusats molt útils pels visitants. Tant el parc com el Centre són molt ben
valorats pels turistes excepte la presència de cans i excrements. Els locals també en fan ús per
passejar, parlar per telèfon, reunir-se amb la família o els amics, per passejar el ca, per dur els
nins a veure les ànneres, etc. Tant el parc com el Centre són molt ben valorats pels locals
excepte la presència d’ excrements, la inseguretat del parc durant la nit, els desperfectes al
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mobiliari urbà i les conductes incíviques amb la fauna i la flora. Tant locals com turistes
utilitzen el parc per fer botellot.

2.7

Peticions dels veïnats i usuaris.

Un usuari birdwatcher demana seients a l’aguait públic situat darrera el Club Pollentia Resort.
Dos veïnats informen de la gran quantitat de cabres menjant-se tota la vegetació (autòctona)
de camí a la Cala Sant Vicenç. I demanen un control de la població, ja que fan molta destrossa
per allà on passen.
Un grup de veïnes demana una barana al mirador de l’agró, davant la caseta, per arravatar-se.
Aquest mirador és molt utilitzat per veïnes de la tercera edat i mares/pares amb fills petits que
vénen a seure i fer la passejada diària. La seva petició és una barana de fusta al mirador per
evitar patinades i caigudes (ha succeït una vegada).
Molts veïnats demanen més presència policial en hores nocturnes a causa del renou i les
bregues.
Una veïna demana que els serveis d’IBANAT mantinguin més salvatge la vegetació i que no
tallin tant l’herba. Se li explica que aquest fet facilita molt la recollida d’excrements i que quan
la situació dels cans canviï es podrà deixar la vegetació més llarga i salvatge.
Un usuari demana més pantalles o barreres perquè els ocells no s’espantin, així com
amagatalls per fer fotos.
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3 Plana web i xarxes socials, premsa, ràdio, material
divulgatiu

3.1

Plana web del CTO La Gola( http://www.ctolagola.com/)

Es van actualitzant els llistats d’aus que es poden trobar a la Gola quinzenalment (incloses a
l’annex 9.1. AUS i a la plana web: http://www.ctolagola.com/birdlist-listado-de-aves-llistat-daus/) i enllaços d’informació a altres llocs d’interès com pàgines d’espais naturals protegits,
transport públic, etc.
També ja es té presència als fòrums següents:

3.2

-

ForumAus

-

BirdForum

-

Forum de Birdwatching Mallorca

Plana de Facebook

Durant el període del servei s’han obtingut 227 nous “m’agrada” passant a tenir-ne 814 a finals
d'aquest any. S’han escrit posts i s’han compartit publicacions de temes relacionats amb el
món de les aus, la seva observació, divulgació i conservació. Així com de temes relacionats amb
el parc de La Gola i els espais protegits dels quals dóna informació als usuaris.
Mantenim relació amb les Oficines d’Informació Turística del municipi (OIT de Pollença, Port de
Pollença i Cala Sant Vicenç).

18

Centre de Turisme Ornitològic (CTO) de La Gola. Fundació NP
INFORME DEL CTO LA GOLA 2016

3.3

Premsa

Article de caire divulgatiu a la revista “Es Busqueret”del GOB sobre la zona humida de La Gola.

Article informatiu de la periodista Eva Carolin Ulmer de la revista alemanya Mallorca
Magazine.

Notícia sobre el rebuig d’una proposta per convertir part de la zona humida en aparcament
(dia 24 de novembre al Diario de Mallorca secció part forana).
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Noticia al diari Ultima Hora sobre el possible tancament del parc a causa del vandalisme

3.4

Roda de premsa

Rebem la visita de la tècnica de Turisme de l’Ajuntament de Pollença i la regidora de Turisme
per informar sobre un acte que organitza el Consell de Mallorca anomenat “I Mallorca Birding
Race” i on Pollença és un dels municipis implicats (Calvià, Ses Salines, Muro i Alcúdia). La roda
de premsa té lloc a La Gola dia 19 d’octubre per presentar el primer Mallorca Birding Race i ens
visiten càrrecs del Departament d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca i els batlles i
representants dels ajuntaments de Calvià, Alcúdia, Muro, Ses Salines, així com el batlle de
Pollença.

3.5

Ràdio

El periodista Xavier Fullana es posa en contacte amb CTO per fer una entrevista pel programa
Múltiplex d’IB3 que s’emet en directe dia 28 de novembre a les 16:30 h. L’entrevista tracta el
tema del turisme ornitològic a les Balears, intervé Cristina Fiol (biòloga i informadora del
centre) i María Moreno (Cap de marqueting de Port Blue Hotels propietaris de Club Pollentia).
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Minut 34:00 fins al minut 52:00 (http://ib3tv.com/carta?id=c653975d-1304-49ec-b111c50b766c0bcc&type=RADIO).
El CTO La Gola també va aparèixer al programa Ara mateix d’IB3 ràdio
http://ib3alacarta.com/carta?id=2947d89d-40f7-488d-8518-a97ba8e1c35e, es van gravar
algunes escenes pel programa també d’IB3 “Animals animalons”, i una entrevista a la ràdio
local Ràdio Pollença.

3.6

Material divulgatiu

Quinzenalment s’elabora un llistat de les aus observades al parc de la Gola (veure annex 9.1
AUS) que està exposat al públic en format paper i disponible a la web. Durant tot l’any s’han
detectat al parc 85 espècies diferents d’ocells.
Aquest registre d’aus s’elabora amb les observacions de la informadora del CTO, però també
gràcies al creixent intercanvi d’informació que es dóna sobretot entre el centre i els
birdwatchers que visiten la Gola.
Es fa un recull setmanal de les observacions d’aus més rellevants realitzades dins l’àmbit del
municipi de Pollença, de Mallorca i Balears que també està exposat als visitants de la Gola i
que és consultat diàriament per nombrosos visitants a l’exterior del centre.
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4 Activitats realitzades des del CTO La Gola
Són les activitats obertes al públic en general i les activitats amb els centres escolars.

4.1
4.1.1

Activitats obertes al públic en general
Activitat dia mundial de les aus migratòries

Activitat dia mundial de les aus migratòries celebrat a la Gola el dia 7 maig. Recorregut guiat
per conèixer el parc de la Gola i tenir la possibilitat d’observar algunes de les aus que allà s’hi
troben o que es poden veure durant el pas migratori. Taller pels més petits on confeccionarem
un mòbil d’ocells per decorar casa nostra. A causa del mal temps el recorregut amb l’ornitòleg
se suspèn i la informadora fa el taller de mòbil d’ocells migrants amb els petits.
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4.1.2

Activitat dia mundial de les aus

Activitat dia mundial de les aus dia 15 d’octubre. Els ornitòlegs, Jose Luís Martínez i Maite
Serra fan una jornada d’anellament a La Gola per celebrar el dia mundial de les aus. Assisteixen
12 participants (10 locals, 5 nins i 5 adults, i 2 turistes). També, la informadora del centre Lupe
Suárez fa un taller amb els més petits per acolorir dibuixos d’aucells.
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4.1.3 Activitats de voluntariat
A La Gola hem iniciat un voluntariat a petició d’un veí. Les activitats de voluntariat les feim els
dissabtes a primera hora i han consistit en la retirada de residus sòlids del parc.
- Dia 17 de setembre 7 bosses de protectors d’arbres i 4 bosses de residus
- Dia 24 de setembre 6 bosses de residus i 2 bosses de protectors d’arbres.
- Dia 15 d’octubre 1 bossa de protectors d’arbres i altres i 2 bosses de residus 1 bossa
d’excrements de ca.
- Dia 22 d’octubre 5 bosses de residus varis. Trobam restes de canonades d’uralita
- Dia 19 de novembre. Dues bosses de residus varis (plàstics, llaunes, botelles, estoretes de
platja, etc.), 1 bossa d’excrements, 1 cadira de platja, material divers per a un antic amagatall
(cordes, cables, plàstics, canyes).
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4.2

Visites escolars

En total han passat 485 visitants procedents de centres escolars. Ens han visitats del CEIP
Miquel Capllonch, del CEIP Port de Pollença, del C.P. Joan Mas, IES de Pollença, L’International
School (Eurocampus) de Marratxí, del Col·legi Montision de Pollença, de l’escoleta de La Gola i
del Grup d’esplai Port de Pollença (aquests darrers no han estat inclosos com a visitants
procedents de centres escolars i estan comptabilitzats amb la resta de visitants). A l’annex 2:
Taules de visites escolars hi ha tota la informació de les visites. El més amb més visitants de
centres escolars ha estat el febrer amb 276 visitants, els altres mesos amb visites escolars han
estat el mes d’abril, maig, juny i octubre.
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Gràfic 12: Visites escolars al CTO La Gola

4.2.1

Activitat vegetació de la zona humida

L’activitat consisteix a fer una presentació als alumnes de la zona humida i del Centre de
Turisme. Es posen els cants d’algunes aus comuns i es fan jocs per reconèixer plomes, etc.
Després amb l’ajuda del professor fan un recorregut pel parc per conèixer l’aigua, els peixos i
les plantes de La Gola. (veure annex 2: Recorregut pel parc de la Gola)
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4.2.2

Activitat material òptic

L’activitat consisteix a fer una presentació als alumnes de la zona humida, les aus i del material
que utilitza un aficionat a les aus, la guia, els prismàtics, el telescopi. Després es fan dues
fileres per a veure les aus del parc a través dels prismàtics i del telescopi.

4.2.3

Activitat identificació d’aus

L’activitat consisteix en fer una presentació als alumnes de la zona humida i de les aus comuns
que la visiten. Després es planteja un joc on se’ls dona un sobre amb imatges d’aucells, un
mapa i un llistat d’aus. Amb l’ajuda del mestre fan un recorregut pel parc intentant trobar les
aus que prèviament s’han col·locat al parc i situen les imatges al mapa de La Gola allà on l’han
vist tot marcant-la al llistat d’aus.
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5 Neteja del parc i manteniment del CTO
El manteniment actual del centre consisteix bàsicament en la neteja setmanal, revisió de
mobiliari i panells d’exposició i comprovació d’existències de material divulgatiu.
Neteja dels excusats. Els excusats són utilitzats per visitants del parc, veïnats de La Gola,
treballadors de neteja del Parc i la informadora del centre. Tenen un manteniment diari.
Diversos pics per setmana s’aboca aigua amb lleixiu a l’entrada principal del parc i al mobiliari
urbà, els bancs per seure i el dispensador de bosses per eliminar les restes d’orina i l’olor que
produeixen.
Durant els mesos d’estiu i tardor la informadora del centre fa la recollida d’excrements al
voltant de la caseta per poder obrir les finestres i que no entri la olor de l’exterior.

5.1

L’IBANAT

L’IBANAT realitza el seu servei i passen pel centre per avisar d’incidències. Han fet tasques de
desbroçar la vegetació del parc i dels límits d’aquests amb els veïnats de La Gola a petició dels
mateixos. Poda d’arbres i arbusts per millorar el pas pels camins marcats. Retirada d’arbres
morts.

Han realitzat la retirada de residus de l’aigua amb una embarcació.
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Han fet neteja d’excrements, residus varis, llosques de cigars.

Han fet reparacions de les fustes que limiten l’itinerari del parc i els cartells informatius.

5.1.1

Incendis

Dintre el parc i durant els mesos d’estiu han trobat i fotografiat bengales dins el bosc i s’ha
presenciat l’alliberació de bengales als límits del parc. S’han trobat papereres de fusta
cremades (al costat de la caseta).

5.2

SERVEI DE NETEJA I LÍNIA VERDA

El servei de neteja també visita el parc regularment i fa el canvi de bosses i neteja del caminal.
Hi ha alguns dies que el dispensador de bosses per recollir excrements no conté les bosses i les
reposen en dos o tres dies. Els veïns agafen sempre més d’una bossa del dispensador. A causa
de la gran afluència de cans a la zona humida i el incivisme d’alguns propietaris és insuficient la
neteja d’excrements. A petició d’un empleat del servei municipal de neteja es realitza un
inventari de papereres amb fotografies que s’inclou al següent apartat.
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El servei de Línia Verda funciona bé. Les incidències (recollida de mobles) són solucionades en
un termini de pocs dies.
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6 INVENTARI PAPERERES I PLANELLS
3
5

4
1
2
1

6

7

8

9

-Papereres:
Paperera 1: Entrada C/ Temple Fielding
Paperera 2: Al costat de la porta CTO (caseta)
Paperera 3: A l’aparcament de La Gola
Paperera 4: Al mirardor de l’Arner (ara Agró)
Paperera 5: A l’entrada pel Torrent de Síller
Paperera 6: Al mirador de l’Àguila peixetera
Paperera 7: A l’entrada pel C/ Gambí
Paperera 8: A l’entrada pel C/ Escandall
Paperera 9: A l’entrada pel C/ Timó
-Planells (cartells d’informació)
Planell informatiu 1, 2, 3 (entrada, sortida)
Planell 1, 2: Agró blanc, Xàtxero groc
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Planell 3, 4: Arner, Busqueret capnegre
Planell 5, 6: Àguila peixetera, Puput
Planell 7, 8: Capsigrany, Gavina d'hivern
Planell 9: Xivitona
Paperera 1: Entrada C/ Temple Fielding

En bones condicions, conserva el mecanisme per aguantar les bosses, té el fons complet.
Paperera 2: Al costat de la porta CTO (caseta)

En males condicions, conserva un dels dos mecanisme per aguantar les bosses (l’altre està a la
caseta guardat), té el fons cremat i romput.
Paperera 3: A l’aparcament de La Gola

En pèssimes condicions, no conserva mecanisme per aguantar les bosses, té el fons romput i
desencaixat de la resta. Situat enfront d’un banc on es reuneixen joves que no només no
l’utilitzen (la paperera) sinó que la inutilitzen. Sovint s’ha de recollir el fems del terra.
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Paperera 4: Al mirador de l’Arner (ara Agró)

En pèssimes condicions, no conserva mecanisme per aguantar les bosses, té el fons romput i
desencaixat de la resta així com les fustes de l’estructura que es mouen. Situat al mirador de
l’Arner. Hi ha un banc on es reuneixen joves que no només no l’utilitzen (la paperera) sinó que
la inutilitzen. Sovint s’ha de recollir els fems del terra. A més a més, el personal de l’Ibanat ha
hagut de reparar el planell 3 de l’Arner en diverses ocasions. Per una confusió han encarregat
el planell 1 de l’agró en la darrera ocasió. El personal de l’IBANAT ha hagut de reparar les
baranes de fusta del mirador en moltes ocasions, ja que també pateixen el incivisme dels joves
locals.
Paperera 5: A l’entrada pel Torrent de Síller

En bones condicions però no conserva el mecanisme per aguantar les bosses, té el fons
complet.
Paperera 6: Al mirador de l’Àguila peixetera

En bones condicions però no conserva el mecanisme per aguantar les bosses, té el fons
complet.
Paperera 7: A l’entrada pel C/ Gambí
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En bones condicions, conserva el mecanisme per aguantar les bosses, té el fons complet.
Paperera 8: A l’entrada pel C/ Escandall

En bones condicions però no conserva un dels mecanismes per aguantar les bosses, té el fons
complet.
Paperera 9: A l’entrada pel C/ Timó

En males condicions, no conserva el mecanisme per aguantar les bosses, té la part superior
rompuda, conserva el fons.
Paperera 1 i 7: bones condicions
Paperera 2 i 9: males condicions
Paperera 3 i 4: pèssimes condicions
Paperera 5, 6 i 8: bones condicions*

Dues papereres en bones condicions (1,7), tres en bones condicions però que necessiten
petites reparacions (5, 6, 8), dues papereres en males condicions (2,9) i dues més en pèssimes
condicions (3,4).
-Planells (cartells d’informació)
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Planell informatiu 1 (Entrada principal C/ Temple fielding). Li han fet un grafitti i necessita
l’aplicació de qualque producte que pugui eliminar la pintura.
Planell 1: Agró blanc
Mirador de l’Agró, el varen rompre I va romandre a l’aigua durant un temps, ha estat
recuperat I pendent de la seva col·locació per part d’IBANAT.
Planell 2: Xàtxero groc
Planell 3: Arner l’han romput en diverses ocasions I en la darrera reposició es va encomanar el
Planell de l’agró per equivocació.
Planell 4: Busqueret capnegre
Planell 5: Àguila peixatera
Planell 6: Puput
Planell 7: Capsigrany
Planell 8: Gavina d'hivern
Planell 9: Xivitona
Planell informatiu 2 (Al C/ Timó)
Planell informatiu 3 (Al pont del Passeig Saralegui, primera línia)
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7 La zona humida de La Gola
El parc de la Gola ha millorat molt en alguns aspectes. Al 2006 part de la zona humida era
utilitzada com aparcament i la zona boscosa com abocador incontrolat de residus. Amb
l’adaptació d’un itinerari per recórrer el parc s’ha facilitat una ruta per la zona humida per
locals i visitants. Això també ha facilitat l’entrada de més gent a les zones abans sense camí.
S’han obert nous camins per la zona boscosa i la presència de bancs i miradors han facilitat la
reunió de grups de persones a l’interior del parc. Aquest és un aspecte positiu pels visitants i
no tant per la fauna salvatge.

7.1

Les aus de La Gola

Durant el temps que ha estat obert el CTO s’han detectat 85 espècies diferents d’ocells en el
parc. Per altra banda s’ha comprovat la cria amb èxit de vàries especies com l’ànnera collverd
(Anas platyrhynchos), la gallineta d’aigua (Gallinula chloropus), el buscaret de capnegre (Sylvia
melanocephala), el verderol (Carduelis chloris), la cadernera (Carduelis carduelis), el
papamosques (Muscicapa striata), el vitrac (Saxicola rubicola), el teulader (Passer domesticus)
i la mèl·lera (Turdus merula) entre d’altres possibles (capferrerico (Parus major), trencapinyons
(Loxia curvirostra), etc). Anys anteriors ha intentat criar el xàtxero groc (Motacilla flava) amb
varis nius a la salicòrnia a prop de l’itinerari del parc que han estat abandonats per les
molèsties per cans. També, anys anteriors, ho ha intentat el picaplatges petit (Charadrius
dubius).
La depredació de les aus de La Gola ha estat important sobretot per les cries de collverd i dels
passeriformes per part de les gavines (Larus michahellis), per part dels moixos domèstics, les
rates (Ratus ratus) i un mart (Martes martes) al torrent de Síller.
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És un hàbitat utilitzat per l’alimentació habitual (un o dos exemplars) de varis tipus agrons
(Egretta garzetta, Ardea cinerea,), una parella de puputs (Upupa epops), una femella de
xoriguer (Falco tinnunculus), un exemplar de xivitona (Actitis hypoleucos), així com d’una
parella d’arners (Alcedo atthis). L’àguila peixatera (Pandion haliaetus) fa intents de pesca en els
moments més tranquils del parc. El reietó cellablanc (Regulus ignicapilla) i varis tipus de
fringíl·lids són residents a la zona boscosa i hi ha varies parelles de butxaquetes (Cisticola
juncidis) també residents, segons l’època de l’any és habitual tenir coa-rojes (Phoenicurus
ochruros, P. Phoenicurus) o papamosques negre (Ficedula hypoleuca) i visites puntuals d’altres
espècies com el coa blanca (Oenanthe oenanthe), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), la
blaveta (Luscinia svecica) o l’oriol (Oriolus oriolus) tots ells ocells apreciats pels birdwatchers,
fotògrafs de natura i amants de la natura en general. A l’annex 9.1 AUS: Llistats, es pot
consultar la llista d’espècies anual i les llistes per mesos.
Albiraments d’aus. Durant el mes de novembre s’han actualitzat les bases de dades del centre,
incloent el registre de les aus vistes a La Gola. Aquest registre es fa de forma manual a una
llibreta i es van introduint les dades a un arxiu Excel quan l’assistència de visitants permet tenir
temps per anar introduint les dades.
S’han fet dos arxius, un sobre les dues informadores del centre (de la Gola) i un altre sobre els
albiraments dels birdwatchers (tant a La Gola com a altres llocs de Mallorca). Aquests arxius
són per enviar a l’editor de l’Anuari Ornitològic de les Balears per incloure a les dades de
l’anuari de 2016.
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8 Problemàtiques
La vigilància o presència policial de forma regular durant les hores nocturnes es fa necessària
per tal de dissuadir les conductes incíviques.
De la mateixa manera, a l’informe del mes de juny es va fer la proposta de tancament físic del
parc .

8.1

Proposta de tancament del parc

A causa del robatori de mobiliari i l’abandonament d’objectes robats, la destrucció de mobiliari
urbà, l’abocament de residus i restes de botellot al medi, la inseguretat dins el parc durant la
nit, les bregues nocturnes, les molèsties pels veïnats, la inseguretat en el CTO per poder deixar
els ordinadors o material per donar el servei, la presència de vòmits i excrements humans a
prop del Centre, i principalment, els problemes que tot això causa a la fauna silvestre, es va fer
la petició de tancament a l’Ajuntament de Pollença i IBANAT. El tècnic de l’IBANAT visita el
parc per prendre les mesures més oportunes.

8.2
8.2.1

Control fauna domèstica
Cans

Diferents cans visiten el parc amb els seus propietaris. S’ha de minimitzar l’entrada dels cans a
zones delimitades per barreres de pals on alteren la cria de les aus salvatges així com l’entrada
de cans als torrents i la zona humida per banyar-se. S’ha de restaurar la vegetació del bosquet
per l’augment de nous camins a la zona de bosc de pinar on passegen cada dia més propietaris
de cans. S’ha de proporcionar una zona alternativa per a passejar cans i alliberar a la zona
humida d’aquesta pressió diària. La zona alternativa ha de ser gran, (perquè puguin passejar i
fer exercici diferents grups de cans a la vegada), i ha de ser propera a la zona humida per
redirigir tota la gent de la zona urbana que s’ha acostumat a utilitzar La Gola com a pipican.
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El parc de la Gola s’ha convertit en el pipican o en l’excusat caner dels veïnats de La Gola.
Diàriament, arriben a passar més d’uns quaranta cans que passegen amb els seus propietaris,
els hi llancen pilotes perquè facin exercici, els amollen i fan les seves necessitats. Bàsicament
les incidències que es produeixen són l’acumulació d’excrements (constants entrada de cans) i
la presència d’una forta olor d’orina a l’entrada principal, els bancs per seure, la caseta, etc.
Així, com taques d’orina al mobiliari, les queixes del veïnats que duen els cans fermats i són
increpats per cans sense fermar. Per tal de revertir aquesta situació, s’han penjat cartells per
incentivar la recollida d’excrements dels cans, per totes les entrades al parc i ponts de fusta.

Comentari d’un usuari enviat per correu electrònic.
“Hola, recentment vaig passar varis dies pel Port de Pollença i vaig caminar per la reserva un
parell de vegades (referint-se a La Gola). Aquesta és una zona molt agradable però
l’experiència no fou del tot satisfactòria per la presència de gran quantitat d’excrements de
cans al llarg de les voreres del camí. Diferents persones comentarem això i vaig sentir que crea
molt mala impressió. A finals de setmana pareixia que havien tallat l’herba però havien deixat
els excrements. Entenc que és culpa dels amants dels cans però algú ha de netejar amb
freqüència. Tenia l’esperança de veure més aus i ensumar menys.”
Aquesta és una queixa presentada a La Gola facilitada per la informadora de l’Oficina de
Turisme del Port de Pollença. Ens facilita la informació original i traduïda, que adjuntam a
continuació:
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“M'agradaria queixar-me de:
1- El parc natural de La Gola s'ha convertit en un lloc on els propietaris de cans deixen a les
seves mascotes fer caques. Encara que hi ha un vigilant al parc, les hores puntes són a primera
hora del matí i a la nit. També m'agradaria que se m'informés de quants propietaris de
cans han estat sancionats per no recollir els excrements durant els 3 últims anys?
2-Els ciclistes continuen transitant pel passeig de vianants i no pel carril bicicleta que s'ha fet en
primera
línia. Estic segur
que, un
dia,
un nen
o adult
serà ferit per
una d'aquestes bicicletes. També m'agradaria saber quants ciclistes han estat advertits per la
policia?”
També s’ha de dir que alguns veïns propietaris de cans tenen un comportament molt
respectuós amb la zona humida recollint sempre els excrements del seu ca i a més a més,
ajuden en la recollida d’excrements de cans d’altres propietaris incívics.
Els propietaris de moixos no vigilen el que fan els seus animals domèstics fora de casa i cap
d’ells replega els excrements.
8.2.2

Moixos

Els moixos domèstics o assilvestrats visiten el parc de manera diària. Venen a descansar, fer les
seves necessitats i a caçar. Hi ha una colònia de moixos a molt poca distància del parc. S’hauria
de retirar dit grup de felins. La retirada de felins s’hauria de fer de manera que garanteixi que
aquests animals no tornin fer-se presents a La Gola, ni a cap zona periurbana o rústica que
pugui causar greus problemes a la fauna silvestre. S’haurien de gestionar com el que son,
animals domèstics, fer sanejament a un centre qualificat i passar a un Pla d’Adopció. La
finalitat és la d’impedir que els moixos afectin a la fauna silvestre, i en especial a l’ornítica.

Foto: Colònia de moixos de La Gola (Autor: Biel Mateu).
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8.2.3
8.2.3.1

Els usuaris del parc
Pescadors

Hi ha presència de pescadors des del pont del passeig Saralegui fins a l’interior del parc. Així
com turistes que demanen per pescar amb les canyes que compren als souvenirs o a la tenda
de pesca del carrer verge del Carme.
Al centre se’ls informa de la necessitat d’obtenir una llicència de pesca fluvial per a La Gola i
recreativa per a la mar. FOGAIBA tramita la llicència fluvial i han de menester fotocòpia de DNI
o NIE o Passaport i el tràmit es pot fer a les oficines de Sa Pobla o bé per via telemàtica (si ja
l’has obtingut una vegada anteriorment), val 25,01 Euros i és vàlida per 3 anys. Hi ha usuaris
que després d’informar-se es treuen la llicència i venen a mostrar-la abans de pescar dins el
parc.
A les tendes els informen que si són turistes no necessiten llicència, o que si només estan aquí
una setmana no és necessària la llicència. Això, dificulta més la feina d’informar als usuaris del
parc.
Moltes vegades els veïns han detectat la presència de pescadors de canya pescant anguiles
sense llicència. També, es detecta la presència de pescadors estrangers pescant sense llicència
a la zona humida als qual se’ls informa de la necessitat de la llicència i es queixen que al pont i
al mar ningú no els diu res.
Sigui com sigui, la pesca dins la zona humida de la Gola no és el més adequat pels problemes
que pot ocasionar a la fauna. Degut a això, enguany, l'Ajuntament de Pollença ha instal·lat uns
cartells informatius. Un a l’entrada principal del Parc pel C/ Temple Fielding i els altres dos al
pont de La Gola del Passeig Saralegui. Aquests informen sobre l’alimentació de les ànneres
Collverd i sobre l’activitat de la pesca i les seves conseqüències.
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8.2.4

Gent que fa botellot

Hi ha algunes zones a La Gola on es reuneixen els veïnats joves del port per a menjar, fumar i
passar l’estona. El mirador de l’arner, el mirador de l’agró, el mirador de l’àguila peixatera i
l’entrada al parc per l’aparcament de La Gola. En aquests llocs apareixen, sobretot el cap de
setmana, però també molts de dies entre setmana, residus de menjar i begudes així com
llosques de cigarretes. Per altra banda, arran de la proximitat a la línia de costa, per on circula
molta gent els mesos d’estiu, s’han trobat excrements humans, vòmits, compreses, etc. a
l’entrada principal del parc. Fins i tot, en una ocasió es varen trobar tres excrements humans al
voltant de la caseta.
8.2.5

Gent que alimenta la fauna

Al Passeig Saralegui, al carrer Joan XXIII, i al parc de La Gola es produeix alimentació abusiva de
les ànneres sobretot per part dels turistes. Els locals han reduït molt aquesta activitat i molts
vénen per informar-se millor al Centre. S’han penjat molts de cartells provisionals per informar
sobre els inconvenients d’alimentar a les ànneres, així com s’ha parlat amb la gent que realitza
aquesta pràctica, per tal de conscienciar-los. Per aquest motiu, enguany, l'Ajuntament de
Pollença ha instal·lat uns cartells informatius definitius. Un a l’entrada principal del Parc pel C/
Temple Fielding i els altres dos al pont de La Gola del Passeig Saralegui. Aquests informen
sobre l’alimentació de les ànneres Collverd i sobre l’activitat de la pesca a la zona humida i de
les seves conseqüències.

8.2.6

Gent que aparca el cotxe a la zona humida

Davant la utilització massiva d’una part de la zona humida com a aparcament es va fer la
petició al tècnic de medi ambient de l’Ajuntament d’una solució i aquest sol·licita la col·locació
de pedres. Així, el servei de Platges va realitzar la col·locació de dues grans pedres per impedir
l’aparcament de cotxets produït durant tot l’estiu.
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A aquesta mateixa zona (de domini públic) un veïnat ha reblert amb grava una part del parc
per entrar millor els cotxes i els camions que fan càrrega i descàrrega. Abans aquest indret era
utilitzat pels cabots (Delichon urbicum) per agafar material per a fer el niu. Ara ja no ho poden
fer.

El Servei de Costes i Litoral del Govern Balear visita La Gola i ens informa que s’encarrega de la
zona de servitud de protecció ubicada a sòl rústic (Llei de costes) i d’autoritzar inspeccionar i
controlar els abocaments d’aigües depurades i pluvials des de la terra al mar, entre d’altres
coses. Pren fotografies de varies zones de La Gola i diu que mirarà la seva situació.
8.2.7

Abocament de residuals

Dia 14 de setembre, rebem l’avís del tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Pollença que
ens comunica la necessitat d’inspeccionar la zona de La Gola i notificar les possibles incidències
en relació a abocaments d’aigües fecals. Ens informen que la Conselleria de Salut els avisa que
el laboratori de Salut pública ha detectat un creixement de 2134 NMP/100ml d’Escherichia Coli
al punt MBA07042E1, a la platja dels Tamarells, a l’esquerra de la sortida de la Gola. Els
resultats no eren definitius, ja que s’havia d’esperar 24 hores i per aquest motiu no disposaven
de la informació d’Enterococs i els de E. coli podien augmentar. En la nostra inspecció visual no
detectam res aquell dia, el dia anterior realitzant les feines de neteja amb l’IBANAT l’aigua
tenia una forta olor d’aigües residuals al Torrent de Gotmar i en dies anteriors i posteriors a
l’avís vàrem veure que sortia aigua d’una canonada del Torrent de Síller i les ànneres s’hi
acumulaven i vàrem informar a l’Ajuntament. No ens han comunicat el resultat del segon
anàlisi.

43

Centre de Turisme Ornitològic (CTO) de La Gola. Fundació NP
INFORME DEL CTO LA GOLA 2016

8.2.8

Apartaments de lloguer turístic al Torrent de Gotmar

Imatge de birdwatchers al torrent de Gotmar observant un suís (Ixobryxus minutus) el 30
d’abril de 2011. Els edificis d’apartaments estan a mig fer.
Enguany els apartaments de lloguer turístic han estat a ple rendiment. Al mateix lloc on el suís
es situava a la fotografia anterior és on van a parar les pilotes que s’utilitzen per jugar a les
piscines de l’apartament. A aquest tram, del Torrent de Gotmar, no hi ha cap separació física
(apart de la paret del torrent) que separi el jardí (amb piscina) del torrent i la seva vegetació.
Pengen hamaques dels pins del torrent. El renou, sobretot, quan hi ha nins petits o fan festa,
és alt.

La paret del torrent de Gotmar continua amb la gespa del jardí dels apartaments sense cap
separació. A mitjans d’octubre, quan la zona està més tranquil·la es pot veure l’arner al pi on
tenen l’hamaca.
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Evolució dels apartaments esmentats al torrent de Gotmar. Imatges aèries dels anys 2006,
2008 i 2010

Evolució dels apartaments de l’any 2012 i 2015
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Dels dos apartaments amb piscines n’hi ha un que sí que té una separació física amb el parc. És
aquell situat al costat del carrer Gambí.

8.3

Millora de l’hàbitat per a la fauna salvatge

Al CTO La Gola es reparteixen molts fulletons de les àrees protegides de Mallorca i es
dirigeixen els turistes cap aquestes zones. Normalment, els visitants demanen per les zones
més properes al Port de Pollença. La Vall de Bòquer, el bosquet de Bóquer, el Cap de
Formentor, la R. N. de s’Albufereta, el P.N. de s’Albufera, la Finca pública Son Real i Maristany
són els llocs més demandats per visitar. Però també demanen molt pel Salobrar de Campos,
pel Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera i la Serra de Tramuntana. Al
centre es treballa no només per satisfer les necessitats dels visitants afeccionats a l’observació
d’aus sinó que també es creen nous visitants en facilitar la informació, els mapes i els horaris
del servei d’autobusos de les àrees protegides.
Durant l’estiu, la carretera de Formentor (per tal de veure el falcó marí i la pàssera) i els
embossos de cotxes són un dels motius de més queixes, així com la saturació dels aguaits del
Parc Natural de s’Albufera (gent que no són afeccionats omplen els aguaits).
El turisme ornitològic necessita anar de la mà de la inversió econòmica en la protecció de les
àrees que es promocionen des del Centre així com de la protecció de la mateixa zona humida
de La Gola. Tots aquests indrets són l’hàbitat de la fauna salvatge que vénen a veure els
turistes interessats en l’ornitologia i la natura.
De cara a millorar l’entorn del parc i la zona humida i a regular i gestionar els usos de la Gola i
per un millor funcionament, es posen de rellevància alguns punts de debat ja establerts a
l’informe de febrer.
8.3.1

Aprovar la normativa sobre els usos de la Gola.

És habitual que entrin en conflicte amb els pescadors, els vianants, els cans, els observadors
d’aus i amb la fauna silvestre. Per això, seria de molta ajuda de cara a regular tots aquests
punts tenir una normativa municipal clara i concreta sobre la Gola. Els principals aspectes a
tenir en compte són:
- Regular o prohibir la pesca dins la zona humida. De cara a la imatge pels observadors d’aus i
tranquil·litat de l’avifauna, el més favorable seria poder mantenir l’espai de la zona humida
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lliure de pescadors donat que s’han produït incidents amb les esques dels pescadors i les
ànneres salvatges.
- Prohibir la recol·lecció de llenya, bolets, espàrecs, etc. No es creu convenient facilitar dites
accions, encara que, sempre i quan no s’envaeixin zones sensibles de vegetació i per la fauna,
no hauria de ser un inconvenient.
- Alimentació de la fauna, concretament de les ànneres. És un costum habitual dels veïnats i
dels visitants. Canvien el comportament de la fauna salvatge i provoquen que els animals
entrin a les zones enjardinades dels apartaments i hotels propers incrementant així les
demandes de captura d’aquests animals per dur-los a altres llocs (qüestió que té una simple
solució, no alimentar-los). Es fa educació ambiental amb els escolars i amb la gent que ho
demana, se recomana no donar menjar, fent un raonament dels motius pels quals és
perjudicial ( increment de les rates, comportament, etc).
-Fauna domèstica. Els cans, especialment els que van amollats o aquells dels quals els
propietaris no recullen els excrements. Només que s’aconseguís fer una bona campanya
perquè circulin pels camins indicats (evitant molèsties a la fauna salvatge especialment en
època de reproducció), que vagin amb corretja i recullin els excrements ja es guanyaria molt.
Entenem que per un espai com la Gola el més indicat seria que estigués lliure de cans però
també sabem que es pot crear un conflicte important si no es dóna una alternativa a la gran
quantitat de gent que ve a passejar pel parc amb el ca.
Els moixos domèstics o assilvestrats també constitueixen un problema. Són uns depredadors
directes de l’avifauna, podent provocar danys importants sobretot en època de reproducció i
durant la sortida dels joves dels nius.
Altres animals domèstics o exòtics que es tenen com a mascotes i poden acabar al parc, com
per exemple ànneres domèstiques o tortugues d’aigua. També hauria de quedar reflectit a la
normativa les conseqüències negatives d’amollar aquests animals a zones silvestres.
8.3.2

Gestió de la vegetació de la zona humida, de la garriga i el pinar.

Fent una selecció adequada de les zones a desbrossar o aclarir es pot redirigir el visitant a la
vegada que mantenir l’avifauna tranquil·la facilitant la seva observació.
-Es suggereix utilitzar la vegetació natural i separadors de fusta com a pantalla per evitar que
els visitants s’acostin massa a l’aigua o accedeixin a segons quines àrees més delicades i els
espais fora dels camins senyalitzats.
- Controlar la vegetació al·lòctona. És habitual que en zones de contacte de jardins i espais
silvestres es produeixi transferència de plantes d’un costat a l’altre. Seria convenient tenir sota
vigilància algunes d’aquestes zones per evitar la invasió per part d’espècies vegetals de jardí
que en algunes ocasions poden constituir vertaderes plagues. Les més perilloses són les del
grup de les gramínies i les crassulàcies, per la fàcil dispersió de les llavors o propàguls, i les
plantes enfiladisses.
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