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INFORME DEL CENTRE DE TURISME ORNITOLÒGIC (CTO) LA GOLA 

MARÇ 2018 

RESUM 

Durant el mes de març el CTO La Gola ha estat obert dilluns, dimarts, dimecres, i 

divendres de 08:00h a 13:00h i de 14:00h a 17:00h,  i dissabtes de 08:00h a 14:00h. 

S’han rebut un total de 310 visitants de 9 nacionalitats diferents, essent aquest pic els 

més nombrosos els visitants espanyols gràcies a les visites escolars i d’altres grups. 

Durant aquest mes  de març s’han detectat 50 espècies diferents d’ocells en el parc. 

Segueixen havent casos d’incivisme com abandonament de mobles al parc i 

proliferació d’excrements de cans. 

 

1.Manteniment del CTO 

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

 

2.Activitat del CTO 

-Plana web. Es van adjuntant els llistats d’aus quinzenals que realitza la informadora 

de la Gola. 

-Facebook. A final aquest mes de març el perfil de facebook de la Gola té 919 

“m’agrada” i 908 seguidors. S’han escrit  14 posts i fet  19 comparticions de temes 

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

màxim abast el va tenir la compartició d’un petit vídeo promocional del documental “El 

archipiélago indómito” que va arribar a 1.378 persones. També ha estat el que més 

clicks (140) i més reaccions (73) ha tingut de març. 

-Correu electrònic, fòrums, atenció telefònica. Després del Facebook l’activitat on 

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

troba inscrit. S’ha fet 2 entrades al Fòrum aus del GOB, 6 al Bird Fòrum i 2 al Mallorca 

Birdwatching Fòrum. Per correu electrònic s’han atès 19 peticions. 

-Atenció al públic. Durant el mes de març, s’ha donat resposta a un total de 70 

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

dels diversos visitants del CTO.  
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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 març s’han detectat fins a 50 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...  

·Del Servei d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient se’ns fa arribar un pdf amb 

informació sobre l’evolució de la població de voltor negre a Mallorca perquè el podem 

tenir exposat al centre. 

 

Cartell realitzat per la Conselleria sobre l’evolució de la població de Voltor Negre 
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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 març han visitat el CTO de la Gola un total de 310 persones, de les 

quals un 28% eren aficionats a l’observació d’aus (el percentatge puja al 39% si no es 

tenen en compte les escoles).  

Aquest mes hi ha hagut una visita escolar de 82 alumnes i 8 professors de l’IES 

Madina Mayurqa de Palma, que varen complementar una activitat de neteja de la 

platja amb la visita al CTO i el parc. També han visitat la Gola dos grups de joves i 

adults de la Fundació AMADIP de Palma. 

Nombre de visitants segons la nacionalitat. 

PAÍS Nombre 

Espanya 151 

Regne Unit 129 

Alemanya 18 

França 4 

Noruega 2 

Dinamarca 2 

Senegal 2 

Equador 1 

Japó 1 

TOTAL 310 

 

Aquest mes de març, a diferència del que sol ocorre habitualment, el nombre d’espanyols supera els britànics, això es degut a les 

visites escolars que ha tingut el centre. Dels de nacionalitat espanyola un 100% eren locals, residents a Mallorca. 
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5.Altres aspectes i suggeriments 

-Està pendent col·locar de nou el cartell d’informació sobre les ànneres de l’entrada del 
parc que va ser retirat el mes de febrer per arreglar els pals que el subjectaven. 
 
-Segueixen abandonant periòdicament objectes al parc. Aquesta mes una gelera. 
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 pàrking de la Gola i el pont de Síller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Fiol 
Informadora del CTO La Gola. 
Javier Álvarez 
Fundació Natura Parc 
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