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                Març del 2020 

 

RESUM 

Aquest mes de març, degut a l’activació de l’emergència sanitària pel COVID-19 i per 

ordre de l’Ajuntament de Pollença, el CTO només ha estat obert fins el 14 de març, 

considerant-se que era un lloc de risc de contagi per l’intercanvi de visitants que es dóna 

al parc i CTO. Per tant, aquest informe correspon a les dades de la primera meitat del 

mes de març i s’està a l’espera que la situació es normalitzi per continuar amb l’activitat.  

El CTO La Gola ha estat obert dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:00 a 13:00h i 

de 14:00 a 17:00h,  i dissabtes de 08:00h a 14:00h. S’han rebut un total de 47 visitants 

de 4 nacionalitats diferents. 

Durant aquest mig mes d’obertura del CTO s’han detectat 41 espècies diferents d’ocells 

en el parc. 

A principis de març s’emet a IB3 Meteo un reportatge sobre l’agró blau de la Gola. Es fa 

una intervenció al programa 5 dies d’IB3 TV i una entrevista a Ràdio Pollença. 

S’han hagut de suspendre una visita escolar que estava programada per finals de mes 

i una altra que estava programada per principis d’abril. També tres visites guiades per 

dos grup d’adults i pel workshop NatureWatch planificades també finals de mes. 
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1.Manteniment del CTO 

-Es fa una neteja semanal 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.  

2.Activitat del CTO 

-Plana web. S’adjunta el llistat d’aus observades al parc la primera quinzena de març 

que realitza la informadora de la Gola. 

-Facebook. A data de dia 26 de març el perfil de facebook del CTO de la Gola havia 

arribat als 1183 seguidors i 1129 m’agrada. S’han escrit  21 posts i fet  3 comparticions 

de temes relacionats amb el món de les aus, la seva observació, divulgació i 

conservació. El màxim abast el va tenir la publicació sobre recomanacions a l’hora de 

voler alimentar les aus del 24 de març, que va arribar a 2036 persones, també ha estat 

el que més clics i reaccions ha tengut amb 174 i 78 respectivament.  

-Twitter. Fins el 23 de març s’han fet 24 piulos i 16 retuits de temes relacionats amb les 

aus i la seva conservació.  

-Correu electrònic, forums, 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 1 entrada al Forum aus del GOB i 3 al BirdForum. Per correu electrònic 

s’han atès 10 peticions. 

-Atenció al públic. Fins el 14 de març s’ha donat resposta a un total de 18 

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

dels diversos visitants del CTO.  

-Televisió. A principi de març s’emet el reportatge sobre l’agró blau de la Gola al 

programa IB3 Meteo. Podeu veure el reportatge al següent enllaç: 

https://youtu.be/VSjvBal8DsQ 

S’intervé al programa de televisió 5 Dies d’IB3 TV per comentar l’extracció de Posidonia 

acumulada a desembocadura de la Gola. 

-Ràdio. Es fa una entrevista via telefònica a Ràdio Pollença sobre l’observació d’aus 

des de casa. Es pot escoltar al següent enllaç: 

https://www.dropbox.com/s/gs4auyg2s11uxde/20-03-17-ctolagola.mp3?dl=0 

-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 només s’ha pogut fer el llistat d’aus de la 

primera quinzena pels motius exposats en el resum. S’han detectat 41 espècies 

diferents d’ocells al parc.  
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·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...  

 

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 fòra. Es 

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

convenients. 

Durant el període que ha estat obert (mig mes),  el CTO ha rebut 47 visitants, dels quals 

16 eren aficionats a l’observació d’aus (34%).  

Nombre de visitants segons la nacionalitat. 

País Nombre 

Espanya 21 

Regne Unit 12 

Alemanya 12 

Àustria 2 

TOTAL 47 

 

Dels espanyols un 71% han estat locals.  

 

5.Incidències al parc 

-Diversos joves es reuneixen de forma regular al banc de davora l’aparcament i del 
mirador de l’agró blanc i deixen brutor a la zona. 
 
-Segueix el problema dels excrements de ca no recollits i la presència de moixos dins el 
parc, se n’han comptat fins a 7 diferents per la zona de la caseta i l’aparcament. De fet 
es troba una senyora alemanya posant menjar davora una de les entrades al parc. Es 
xerra amb ella explicant-li que no és convenient alimentar els moixos del carrer. 
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Imatge 1. Un dels moixos procedents d’alguna colònia felina (tall a l’orella)que freqüenta el parc 

 
 
-Hi ha gent que segueix venint a donar pa a les ànneres tirant el pa a qualsevol banda i 
generant brutor. 
 

Imatge 2. Restes de pa tirat davora el caminal prop del pont del torrent de Síller. 
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Cristina Fiol 
Informadora del CTO La Gola. 
Mariano Mas 
Fundació Natura Parc 
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                CENTRE DE TURISME ORNITOLÒGIC DE LA GOLA  

     

     

                     Llistat d'aus de l’1 al 14 de març de 2020 / Birdlist from  March 1st to March14th 2020 

     

Nom científic Nom comú Nombre común Common name Üblicher name 

Anas platyrhynchos Collverd Ánade azulón Mallard Stockente 

Cairina moschata Ànnera muda Pato mudo Muscovy Duck Mochusente 

Phalacrocorax carbo Corbmarí gros Cormorán grande Great Cormorant Kormoran 

Egretta garzetta Agró blanc Garceta común Little Egret Seidenreiher 

Aquila pennata Àguila calçada Águila calzada Booted Eagle Zwergadler 

Falco tinnunculus Xoriguer Cernícalo vulgar Common Kestrel Turmfalke 

Gallinula chloropus Gallineta d'aigua Gallineta común Moorhen Teichralle 

Tringa nebularia Camaverda Archibebe claro Greenshank Grünschenkel 

Actitis hypoleucos Xivitona Andarríos chico Common Sandpiper Flussuferläufer 

Gallinago gallinago Cegall Agachadiza común Common Snipe Bekassine 

Chroicocephalus ridibundus Gavina d'hivern Gaviota reidora Black-headed Gull Lachmöwe 

Ichthyaetus audouinii Gavina roja Gaviota de Audouin Audouin’s Gull Korallenmöwe 

Larus michahellis Gavina Gaviota patiamarilla Yellow-legged Gull Mittelmeermöwe 

Columba palumbus Tudó Paloma torcaz Wood Pigeon Ringeltaube 

Streptopelia decaocto Tórtora turca Tórtola turca Collared Dove Türkentaube 

Upupa epops Puput Abubilla Hoopoe Wiedehopf 

Alcedo atthis Arner Martín pescador Kingfisher Eisvogel 

Delichon urbicum Cabot Avión común House Martin Mehlschwalbe 

Anthus pratensis Titina sorda Bisbita común Meadow Pipit Wiesenpieper 

Motacilla cinerea Xàtxero cendrós Lavandera cascadeña Grey Wagtail Gebirgsstelze 

Motacilla alba Xàtxero blanc Lavandera blanca White Wagtail Bachstelze 

Erithacus rubecula Ropit Petirrojo Robin Rotkehlchen 

Phoenicurus ochruros Coa-roja de barraca Colirrojo tizón Black Redstart Hausrotschwanz 

Saxicola rubicola Vitrac Tarabilla común Stonechat Schwarzkehlchen 

Turdus philomelos Tord Zorzal común Song Thrush Singdrossel 

Turdus merula Mèrlera Mirlo común Blackbird Amsel 

Sylvia atricapilla Busqueret de capell Curruca capirotada Blackcap Mönchsgrasmücke 

Sylvia melanocephala Busqueret capnegre Curruca cabecinegra Sardinian Warbler Samtkopf-grasmücke 

Cisticola juncidis Butxaqueta Buitrón Zitting Cisticola Zistensänger 

Cettia cetti Rossinyol bord Cetia ruiseñor Cetti’s Warbler Seidensänger 

Phylloscopus collybita Ull de bou Mosquitero común Chiffchaff Zilpzalp 

Regulus ignicapilla Reietó cellablanc Reyezuelo listado Firecrest Sommergoldhähnchen 

Parus major Ferrerico Carbonero común Great Tit Kohlmeise 

Cyanistes caeruleus Ferrerico blau Herrerillo común Blue Tit Blaumeise 

Passer domesticus Gorrió Gorrión común House Sparrow Haussperling 

Corvus corax Corb Cuervo Raven Kolkrabe 

Fringilla coelebs Pinsà Pinzón vulgar Chaffinch Buchfink 

Carduelis carduelis Cadernera Jilguero Goldfinch Stieglitz 

Chloris chloris Verderol Verderón común Greenfinch Grünfink 

Serinus serinus Gafarró Verdecillo Serin Girlitz 

Loxia curvirostra Trencapinyons Piquituerto Crossbill Fichtenkreuzschnabel 

     

http://www.ctolagola.com/
mailto:info@ctolagola.com

