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INFORME DEL CENTRE DE TURISME ORNITOLÒGIC (CTO) LA GOLA 

JULIOL 2017 

RESUM 

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

a 13:00h.  

S’han rebut un total de 95 visitants de 5 nacionalitats diferents, essent els més 

nombrosos, encara que amb una baixada molt grossa, els visitants del Regne Unit. 

S’ha rebut la visita de l’escoleta d’estiu del Port de Pollença. 

S’han detectat 23 espècies diferents d’ocells en el parc. 

Continuen les incidències provocada per el incivisme de certs usuaris al Parc.  

 

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.  

- Està la revisió del pany de la porta de fusta que no tanca bé i la revisió de la porta-

vidriera ja que va molt forta i costa d’obrir i tancar.  

 

2.Activitat del CTO 

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

informadores de la Gola.  

-Facebook. @ctolagola. Aquest mes de juliol, el perfil de facebook de la Gola ha 

guanyat 13 seguidors més, arribant a 837 i té 12 “m’agrada” nous arribant als 857. 

S’han escrit 5 posts i fet 9 comparticions de temes relacionats amb el parc de la Gola i 

el CTO, món de les aus, la seva observació, divulgació i conservació. Una de les 

publicacions amb més abast (2132 persones), va ser la fotografia d’un menjamosques 

albí compartida pel CTO i feta per un conegut birdwatcher el 3 de juliol, essent també 

la que més reaccions va tenir (93). 

-Twitter. @lagola_info. El twitter de la Gola compta amb 99 seguidors i des del seu 

inici a publicat 994 piulos. Aquest més de juliol s’han fet 9 piulos i 30 retwitts. 

-Correu electrònic, forums, atenció telefònica. Després del Facebook i Twitter 

l’activitat on line del CTO es centra sobretot en la intervenció en els fòrums d’aus en el 

quals es troba inscrit (Fòrum aus, Bird Fòrum,  Mallorca Birdwatching Fòrum). Via 

correu electrònic, aquest mes de juliol, s’han atès 8 peticions. 
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S’introdueixen periòdicament les dades d’observacions d’aus al parc al programa 

CITAU del GOB. 

-Atenció directe al públic. S’ha donat resposta a un total de 21 dubtes/peticions 

relacionades principalment 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 juliol s’han vist 23 espècies diferents d’ocells al 

parc. Com es va comentar a l’informe anterior, és un fet habitual que les espècies 

presents i/o detectables al parc disminueixin els mesos d’estiu degut entre altres 

factors a la calor.  

·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. 

 

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 juliol han visitat el CTO de la Gola 95 persones, de les quals 31 eren 

aficionats a l’observació d’aus (33%). Varen visitar la Gola un grup de 22 nins i nines 

de l’escoleta d’estiu del port de Pollença de 7 a 9 anys amb dues monitores. Varen 

berenar i fer una volta pel parc, i després s’aturaren al CTO on van rebre les 

explicacions de la informadora sobre el Centre i les aus de Mallorca. 

Nombre de visitants segons la nacionalitat. 

Nacionalitat Nombre 

Britànics 53 

Espanyols 27 

Alemanys 7 

Suècia 5 

França 3 

TOTAL 95 

 

Dels de nacionalitat espanyola un 100% han estat locals (amb locals ens referim 

residents a Mallorca). 
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