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INFORME DEL CENTRE DE TURISME ORNITOLÒGIC (CTO) LA GOLA. FEBRER
2016
Des de la Fundació Natura Parc, com adjudicatària del Servei de monitoratge i atenció
al públic al Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, amb núm. d’Expt 24/2015, a
continuació presentam informe d’actuacions durant el mes de febrer del 2016.

INTRODUCCIÓ.
El Centre de Turisme Ornitològic de La Gola (CTO), es va reobrir a dia 1 de febrer del
2016.
Des de la Fundació Natura Parc durant els mesos previs es varen dur a terme
diferents tasques d’adequació del CTO per la seva posada en marxa i difusió a les
xarxes socials.
La inauguració oficial va tenir lloc el 22 de febrer amb la presència del Vicepresident
del Govern, el Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el Batlle de Pollença,
entre d’altres autoritats i representants d’associacions.
L’horari d’atenció al públic del CTO d’aquest febrer ha estat de : dilluns, dimecres,
divendres i dissabte de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00. S’han rebut un total de 431
visitants entre escolars, estrangers i locals.
S’han detectat una sèrie de conflictes o incidències, algunes de les quals ja s’han anat
solucionant al llarg del mes.
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1.Mobiliari i manteniment del CTO
Les tasques realitzades aquest mes per la Fundació Natura Parc (FNP) per la posada
a punt del CTO han estat:
o Realització d’un inventari dels elements que ja es troben al Centre.
o Transformació del panells de l’exposició en tres armaris amb estanteries per ser
utilitzats com a magatzem del material del centre.
o Fabricació de 2 banquets de fusta per afegir als ja existents.
o Adequació del mostrador per facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda. I
col·locació d’un vidre protector sobre el mostrador.
o Renovació del cartell exterior del Centre, adequació de la rampa de fusta de
l’entrada per evitar fregaments amb la porta i reparació d’un tancador d’una de les
persianes.
o Incorporació d’una farmaciola pel CTO.
o Neteja setmanal del CTO.
o El CTO disposa de connexió a internet i d’un telèfon mòbil d’atenció al públic.

2.Plana web i xarxes socials
S’ha iniciat la creació d’una plana web la qual ja pot ser visualitzada a la xarxa. També
ja es té presència a:
o Facebook
o ForumAus
o BirdForum
o Forum de Birdwatching Mallorca
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S’han actualitzat les dades de contacte i s’ha fet arribar la informació a les OIT de
Pollença, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç. També s’han fet els primers contactes
amb l’Associació Hotelera de Pollença per poder establir relacions de col·laboració per
la difusió del CTO i del birdwatching.
S’ha fet un mailing als centres educatius de la zona per donar a conèixer la reobertura
del CTO i les visites i activitats que s’ofereixen des de la Gola.

3.Material divulgatiu i didàctic
o Quinzenalment s’elabora un llistat de les aus observades al parc de la Gola que
està exposat al públic en format paper i disponible a la web.
o Es fa un recull setmanal 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.
o Elaboració d’etiquetes adhesives amb les noves dades del CTO per aferrar als
tríptics de la Gola
o S’ha començat a recollir i elaborar material didàctic que s’ofereix a les visites
escolars.

4.Recompte del nombre de visitants
Diàriament es duu un control del nombre de visitants anotant 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 431 persones, de les
quals 276 han estat escolars. Els 155 restants segons nacionalitat han estat:

Nacionalitat

Nombre

Espanyols

92

Britànics

43

Suïssos

8

Alemanys

7

Francesos

2

Italians

2

Nord-americans

1
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5.Altres aspectes i suggeriments
De cara a millorar l’entorn del parc i la zona humida i a regular i gestionar els usos de
la Gola per un millor funcionament, es posen de rellevància alguns punts de debat.
1. Seria convenient elaborar una normativa oficial sobre els usos de la Gola. És
habitual que entrin en conflicte pescadors, vianants, cans, observadors d’aus i ocells, i
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:
o 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 lliure de pescadors.
o Recol·lecció de llenya, bolets, espàrecs, etc. Sempre i quan no s’envaeixin zones
sensibles de vegetació i per la fauna no tendria perquè ser un inconvenient però es
deixa a criteri del consistori o de la normativa general.
o Alimentació de la fauna, concretament de les ànneres. És una costum habitual dels
veïnats i també d’alguns visitants de fora que serà molt difícil de canviar. De
moment als escolars o a la gent que ho demana se recomana no donar de menjar
fent un raonament dels motius pels quals és perjudicial. Com a objectiu a mig-llarg
termini proposaria conscienciar els veïnats i aconseguir que redueixin al mínim el pa
que donen a les ànneres.
o Fauna domèstica. El problema més rellevant són els cans, especialment els que
van amollats o aquells dels quals els propietaris que 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
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cans però també 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. De moment
s’han detectat 6 exemplars diferents pel parc; encara que puguin semblar pocs, els
felins sí que són uns depredadors directes de l’avifauna, podent provocar danys
importants sobretot en època de reproducció i durant la sortida dels joves dels niu.
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.

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.
o Es suggereix utilitzar la vegetació natural que creix a les voreres com a pantalla per
evitar que els visitants s’acostin massa a l’aigua o accedeixin a segons quines
àrees més delicades. També només retallar la vegetació que sobresurti enmig del
camí, no deixar un espai desbrossat a banda i banda dels límits del caminal ja que
això convida encara més a envair els espais fora dels camins senyalitzats.
o 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
crassulàcees, per la fàcil dispersió de les llavors o propàguls, i les plantes
enfiladisses.

3. Senyalització del CTO. El Centre de Turisme Ornitològic com a tal no es troba
senyalitzat en cap dels carrers d’accés a la Gola i un cop a dins el parc tampoc s’indica
com arribar-hi des dels diferents punts de l’itinerari. L’únic cartell que trobam indicant
que allò es tracta del CTO la Gola és el que està a la pròpia caseta. Això fa que sigui
difícil localitzar-lo tant des del passeig de la platja (passeig Saralegui) com si
s’accedeix des de la rotonda de l’hidroavió (Ma-2220 i C/Joan XXIII).

Cristina Fiol Paris
Fundació Natura Parc.

