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INFORME DEL CENTRE DE TURISME ORNITOLÒGIC (CTO) LA GOLA 

MAIG 2017 

RESUM 

Durant el mes de maig el CTO La Gola ha estat obert de dilluns a dissabte 08:00h a 

13:00h i de 15:00h a 18:00h.  

S‟han rebut un total de 553 visitants de 11 nacionalitats diferents, essent els més 

nombrosos els visitants del Regne Unit que es manté dins els mateixos nombres que 

el mes anterior. 

S‟han detectat 33 espècies diferents d‟ocells en el parc. 

Continuen els problemes d‟incivisme al parc.  

Es reben sugerències per part d‟un visitant per millorar l‟accessibilitat. 

 

1.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.  

 

2.Activitat del CTO 

-Plana web. Es van adjuntant els llistats d‟aus quinzenals que realitzen les 

informadores de la Gola.  

S‟ha incorporat un enllaç al tour virtual de la Gola que es troba disponible al Google 

maps. Des del centre s‟han fet gestions amb un visitant habitual del parc (Stein Arne 

Jensen) que realitza fotografies per google i s‟ha pogut aconseguir tenir on line el 

recorregut pel parc i el centre. 

https://goo.gl/maps/8pkrEruAxk62 

-Facebook. El perfil de facebook de la Gola ha obtingut  7 nous “m‟agrada” durant el 

mes d‟abril, passant a tenir-ne 845 a finals d'aquest mes. I té 824 seguidors. 

S‟han escrit 17 posts i fet 18 comparticions de temes relacionats amb el món de les 

aus, la seva observació, divulgació i conservació. El màxim abast (1307 persones) va 

ser amb el post del 16 de maig on es feia promoció del taller de siluetes d‟ocells que 

es va dur a terme a la Gola.  

-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 quals es 

https://goo.gl/maps/8pkrEruAxk62
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troba inscrit (Fòrum aus, Bird Fòrum,  Mallorca Birdwatching Forum). Via correu 

electrònic, del que aquest mes d‟abril s‟han atès 12 peticions. 

S‟ha creat un usuari de la Gola al programa CITAU del GOB per poder introduir 

directament en una base de dades les observacions d‟aus fetes al parc. 

-Activitat obertes al públic. Aquest mes no han vingut escolars, però s‟han realitzat 

dues activitats obertes al públic en commemoració del Dia Mundial de les Aus 

Migratòries. El dia 20 de maig es va fer un taller de siluetes d‟ocells per posar als 

vidres de les finestres. I dia 27 de maig es va projectar el documental Nòmades del 

Vent.  

-Atenció al públic. S‟ha donat resposta a un total de 153 dubtes/peticions 

relacionades amb el birdwatching dels diversos visitants del CTO.  

-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. De l‟1 al 31 de maig s‟han vist 33 espècies diferents d‟ocells al 

parc. 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 visitants de la Gola. 

·Es fa un recull diari 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... Tota aquesta informació és consultada molt sovint per 

visitants que venen vàries vegades a posta per veure les actualitzacions.  

·Es segueix amb la venta de publicacions ornitològiques: la guia de turisme ornitològic 

de Mallorca, el mapa amb els principals punts d‟observació d‟aus a Mallorca i l‟Anuari 

Ornitològic de les Balears. També s‟ha sol·licitat poder vendre al CTO com a record 

pels visitants i locals unes tasses decorades amb dibuixos d‟ocells de Mallorca. 

 

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 de fora. Es 

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

convenients. 

Durant el mes de maig han visitat el CTO de la Gola 553 persones, de les quals 373 

eren aficionats a l‟observació d‟aus (67%). Aquest mes no hi ha hagut visites escolars. 

 

Nombre de visitants segons la nacionalitat. 
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Nacionalitat Nombre 

Britànics 439 

Espanyols 61 

Alemanys 19 

Suècia 15 

França 5 

Bèlgica 4 

Irlanda 4 

Suïssa 2 

EEUU 2 

Noruega 1 

Argentina 1 

TOTAL 553 

 

Dels de nacionalitat espanyola un 90% han estat locals (amb locals ens referim 

residents a Mallorca). 

*Errata informe abril 2017: Nombre d ‘aficionats a l’observació d’aus 368, percentatge 

respecte al total de visitants 53% 

 

5.Altres aspectes i suggeriments 

-La brigada de l‟IBANAT continua amb la neteja setmanal del parc i s‟està fent un 
tancament del perímetre posterior del pinar. 
 
-Segueixen apareixen de forma habitual destrosses als cartells i altre mobiliari, així 
com restes de botelló i molts excrements de cans. A una obra que es realitza a l‟altra 
vorera de la Gola aprofiten l‟espai del parc per tenir material de construcció, s‟avisa a 
l‟Ajuntament perquè faci les accions necessàries perquè ho retirin. 
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Material d’obres veïnes dins el parc de la Gola. 

 
-El torrent de Síller, a l‟altura de la benzinera i l‟Eroski, és un niu de brutor que acaba 
arribant a la zona humida. També en aquella zona, es produeix de forma periòdica 
vessament d‟aigua per una tuberia que aboca al torrent prop de l‟edifici La Gola. Un 
dia va aparèixer sabonera aproximadament a la mateixa zona però no es va poder 
determinar l‟origen. 
 
-Així i tot tenint els cartells que indiquen la prohibició de pescar, s‟ha de cridar l‟atenció 
a gent que pesca del pont de la Gola cap a dins la zona humida en diverses ocasions. 
 
-Ens arriba un suggeriment per millorar l‟accessibilitat per part d‟un visitant del parc 
que va en cadira de rodes. En els accessos als ponts hi ha un petit escaló que dificulta 
el pas d‟una persona que s‟ha de moure amb una cadira de rodes convencional. El 
visitant demana que s‟anivellin aquests passos per poder fer el recorregut més 
fàcilment. Es comprova l‟alçada de l‟escaló i en alguns punts arriba a gairebé als 5 cm. 
 

 
Escaló en els ponts que dificulta l‟accés en cadira de rodes. 

 
-Flora invasora. S‟ha detectat un fort creixement d„una espècie d‟enredadera utilitzada 
en jardineria que està recobrint vegetació autòctona al parc. Es tracta de Lonicera 
pyrenaica. No s‟ha de confondre amb una altra espècie de liana autòctona que sí es 
troba sovint als torrents (Calystegia sepium). En algunes zones del torrent de Gommar 
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ja cobreix totalment la vegetació. També comença a ser significativa a l‟àrea del costat 
del tamarell gros del parc. 
 

 
Zona del torrent de Gommar totalment recoberta per Lonicera pyrenaica 

 
 

 
Lonicera pyrenaica florida, fàcilment detectable durant la primavera. 

 
 
 
 
 
Cristina Fiol 

Informadora del CTO La Gola. 

Javier Álvarez 

Fundació Natura Parc 
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