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INFORME DEL CENTRE DE TURISME ORNITOLÒGIC (CTO) LA GOLA 

FEBRER 2018 

RESUM 

Durant el mes de febrer el CTO La Gola ha estat obert de dilluns a dissabte de 09:00h 

a 15:00h. S’han rebut un total de 76 visitants de 5 nacionalitats diferents, essent els 

més nombrosos els visitants del Regne Unit, seguits de molt a prop dels espanyols. 

Durant aquest primer mes d’obertura del CTO s’han detectat 39 espècies diferents 

d’ocells en el parc. 

Aquest mes s’ha fet una activitat per infants per celebrar el Dia Mundial de les zones 

Humides. 

També la Gola ha sortit a la televisió autonòmica i a Ràdio Pollença. 

Es troben uns quants desperfectes al parc. 

 

1.Manteniment del CTO 

-Es fa una neteja setmanal i es revisen periòdicament les existències de fulletons. 

L’excusat és molt utilitzat pels residents que fan la volta pel parc, pel que es revisa que 

disposin de sabó de mans i paper higiènic.  

-Aquest mes hi ha hagut molts de dies de pluja i s’ha posat de manifest un altre cop la 

necessitat de posar una canaleta al menys a la teulada de l’entrada del CTO, ja que 

quan plou es forma una cortina d’aigua que esquita tota la porta. 

-De la FNP vénen a col·locar bé el pany de la porta de fusta i a revisar la porta de vidre 

que no tanca bé.  

 

2.Activitat del CTO 

-Plana web. S’ha actualitzat la imatge de portada i l’horari de març respecte a l’any 

passat. També es van adjuntant els llistats d’aus quinzenals que realitza la 

informadora de la Gola. 

-Facebook. A final aquest mes de febrer el perfil de facebook de la Gola té 917 

“m’agrada” i 906 seguidors. S’han escrit  16 posts i fet  14 comparticions de temes 

relacionats amb el món de les aus, la seva observació, divulgació i conservació. El 

màxim abast el va tenir la publicació del primer dia d’obertura del CTO aquesta 

temporada que va arribar a 1.424 persones. També ha estat el que més clicks (50) i 

més reaccions (35) ha tingut de febrer. 
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-Correu electrònic, fòrums, atenció telefònica. Després del Facebook l’activitat on 

line del CTO es centra sobretot en la intervenció en els forums d’aus en el qual es 

troba inscrit. S’ha fet 2 entrades al Fòrum aus del GOB, 5 al Bird Fòrum i 3 al Mallorca 

Birdwatching Fòrum. Per correu electrònic s’han atès 25 peticions. 

-Atenció al públic. Durant el mes de febrer, s’ha donat resposta a un total de 27 

dubtes/peticions relacionades amb el birdwatching, el parc o amb el port de Pollença 

dels diversos visitants del CTO.  

-Revista ATB. Des de l’ATB s’ha demanat poder emprar informació de la pàgina web i 

fotografies per incloure a la seva revista de promoció turística que duen a la ITB de 

Berlín. 

-Ràdio. Varen venir de Ràdio Pollença a fer una entrevista a la Gola per l’inici de 

temporada. Podeu escoltar l’àudio a l’enllaç següent: 

https://www.dropbox.com/s/8tn617alatami3h/18-02-07-lagola.mp3?dl=0 

-Televisió. Del programa d’IB3 Meteo, temps i natura fan una entrevista el mes de 

gener sobre el turisme ornitològic. Podeu veure el reportatge al següent enllaç: 

http://ib3tv.com/carta?id=f4e025c3-36a8-4701-bdc6-

af5798978da5&type=TV&t=231&f=878 

-Activitats obertes al públic. Es va realitzar una activitat en motiu del Dia Mundial de 

les Zones Humides dirigida a infants i famílies en general. Es va fer un mural sobre les 

zones humides i es va explicar la seva importància com a hàbitat característic. 

Després es varen observar alguns ocells de la Gola amb telescopi i binocles. 

Participaren 8 persones. 

 

 

Imatge dels participants realitzant el mural i un cop penjat a l’exterior. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/8tn617alatami3h/18-02-07-lagola.mp3?dl=0
http://ib3tv.com/carta?id=f4e025c3-36a8-4701-bdc6-af5798978da5&type=TV&t=231&f=878
http://ib3tv.com/carta?id=f4e025c3-36a8-4701-bdc6-af5798978da5&type=TV&t=231&f=878
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-Material divulgatiu.  

·Quinzenalment s’elabora un llistat de les aus observades al parc de la Gola que està 

disponible en paper en el mateix centre i es pot descarregar el document en pdf a la 

plana web de la Gola. Aquest mes de febrer s’han detectat 39 espècies diferents 

d’ocells al parc.  

·Es fa un recull diari de les observacions d’aus més rellevants realitzades dins l’àmbit 

del municipi de Pollença, de Mallorca i Balears que també està exposat en el suro 

informatiu  col·locat a l’entrada del CTO. En aquest mateix taulell s’hi va posant diversa 

informació que pugui ser d’utilitat pels visitants; previsió meteorològica, cartells 

d’activitats,  adreça web i facebook, horaris del transport públic que els permet arribar 

a diferents zones d’observació...  

A mitjà mes es va haver de comprar un suro nou perquè aquest va ser arrabassat de 

la porta i espenyat amb una ventada. 

·S’exposa a fora el roller informatiu que es va fer quan es va obrir el CTO per primera 

vegada, i així s’aprofita com a benvinguda i presentació del Centre.  

 

Imatge de l’entrada de la caseta amb el suro i el roller 

·Enguany tornam a disposar del Calendari de Birdwatching 2018 per oferir als visitants 

del CTO, promogut pe Mallorca Birdwatching and Culture, amb la col·laboració del 

Consell de Mallorca i empreses hoteleres i de restauració de l’illa. 

·Pel que fa als fulletons dels ENP (Parcs Naturals) no és possible sol·licitar més 

material perquè els propis Parcs ja en tenen poca quantitat. A més aquestes 

publicacions surten del pressupost de cada parc i per això tenen més restringit el 

poder enviar-lo a altres centres.  

·Es tornen a posar a disposició del visitant les enquestes de qualitat del CTO i el parc, 

en català, castellà i anglès. 
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Enquestes de qualitat disponibles al CTO 

 

4.Recompte del nombre de visitants 

Diàriament es duu un control del nombre de visitants només del CTO. No es tenen en 

compte els que entren al parc o els que s’aturen a consultar la informació. Es pren 

nota de la data, hora, número, nacionalitat i observacions que es creguin convenients. 

Durant el mes de febrer han visitat el CTO de la Gola un total de 76 persones, de les 

quals 24 eren aficionats a l’observació d’aus (32%). Aquest mes no hi ha hagut visites 

escolars.  

Nombre de visitants segons la nacionalitat. 

Nacionalitat Nombre 

Britànics 28 

Espanyols 26 

Alemanys 18 

Suècia 2 

Rep. Txeca 2 

TOTAL 76 

 

Aquest mes de febrer el nombre d’espanyols i britànics ha estat molt igualat, així i tot 

els britànics segueixen essent els més nombrosos. Dels de nacionalitat espanyola un 

82% eren locals, residents a Mallorca. 
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5.Incidències al parc 

-El primer dia d’obertura del CTO ja es trobaren diversos desperfectes: el cartell 
d’informació sobre les ànneres de l’entrada del parc tenia els pals que els subjecten 
espenyats perillant així de caure amb una ventada. Varen venir de l’Ajuntament a 
retirar-lo per la seva reparació. 
 
-El cartell de l’agró blanc tornava a estar espenyat i pintat. Es va avisar a IBANAT 
perquè el venguessin a canviar. 
 
-Es troba un sac amb restes de poda a l’entrada del pont del torrent de Síller. S’avisa 
també perquè ho venguin a retirar. 
 
-Segueixen abandonant periòdicament objectes al parc. Aquest mes un radiador 
elèctric i una CPU d’un ordenador de taula. S’avisa a línia verda. 
 
-Segueix havent usuaris del parc que deixen els cans a lloure i/o no recullen els 
excrements de les seves mascotes. El problema dels excrements és especialment 
greu al tros del passeig entre l’entrada pel parking de la Gola i el pont de Síller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Fiol 
Informadora del CTO La Gola. 
Javier Álvarez 
Fundació Natura Parc 
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