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RESUM 

L’horari del CTO de la Gola aquest mes de setembre ha estat de dilluns a divendres de 

les 9 a les 16h. 

S’han rebut un total de 32 visitants de 5 nacionalitats diferents. 

Durant aquest període s’han detectat 44 espècies diferents d’ocells al parc. 

S’ha fet una intervención a Ràdio Pollença, reactivat el blog i creat un compte 

d’Instagram. 

Segueixen els problemes habituals de brutor al parc. Hi ha una serie de zones dins el pinar, 

però just davora el caminal que necesiten ser netejades en profunditat.  

 

1.Manteniment del CTO 

Segueixen totes les mesures esmentades en l’informe anterior de cara a garantir la 

seguritat sanitària pels visitants del Centre.                      

2.Activitat del CTO 

-Plana web. S’ha actualitzat la imatge d’inici de la web.

 

http://www.ctolagola.com/


                                                                                                                                                
 

        Centre de Turisme Ornitològic de la Gola – www.ctolagola.com – info@ctolagola.com 

 

 

Es van adjuntant els llistats d’aus quinzenals que realitza la informadora del CTO. En el 

mes de setembre s’han detectat 44 espècies diferents d’ocells al parc. Veieu els llistats 

adjunts. 

 

-Facebook. S’ha actualitzat també la imatge del perfil. A finals de setembre el perfil de 

FB té 1161 seguidors. Pel que fa als m’agrada, el perfil de FB n’aconsegueix 9 més  sient 

1159. 

S’han escrit 23 entrades i s’han fet 13 comparticions de temes relacionats amb el món de 

les aus, la seva conservació i divulgació. El màxim abast el va tenir  la publicació  del 

vídeo del Puput de la Gola del 8 de setembre, arribant a 1316 persones. El que més 

reaccions va tenir va ser aquesta mateixa publicació i el que més clicks la publicació d’una 

foto d’una Butxaqueta del Parc el 22 de setembre,  ( 40 i 39 respectivament). 

 

-Blog i Instagram. S’ha reactivat el blog de la Gola, fent de moment dues publicacions i 

s’ha creat un compte d’Instagram.  
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-Twitter. En aquest període s’han fet 20 piulos i 11 retuits de temes relacionats amb les 

aus i la seva conservació. 
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-Correu electrònic, fórums. S’han fet 5 publicacions al Bird Forum i 2 al Forum Aus. 

Per correu electrònic s’han atès 6 peticions. 
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-Atenció al públic. Aquest mes de setembre s’ha donat resposta a un total de 23 

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

diversos visitants del CTO. 

 

-Ràdio. Intervenció a Ràdio Pollença el 7 de setembre en un entrevista sobre la nova 

normalitat a la Gola i les aus del parc. Es pot escoltar a l’enllaç següent:  

https://www.dropbox.com/s/ttxqb7qj97nowvv/20-09-07-

lagola.mp3?dl=0&fbclid=IwAR16_LI7dcDd3rXPGf442e_UrBhhYrGfgwxua0sCnSpsF4Q-

uUkROrm0bUI 

 

3.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 dafora. Es pren 

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

Durant el mes de setembre han visitat el CTO de la Gola un total de 32 persones, de les 

quals 8 eren aficionats a l’observació d’aus (25%). 
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Taula 1.Nombre de visitants segons la nacionalitat. 

País d’origen Nombre 

Espanya 18 

Regne Unit 11 

Luxemburg 1 

Argentina 1 

Rússia 1 

TOTAL 32 

 

Queda palesa la davallada de visitants del Regne Unit, els més nombrosos en aquesta 

época, degut a les restriccions per mor del COVID-19 en els seus països d’origen.  

Del total de visitants, un 68,7% eren residents habituals a Mallorca. Dels espanyols, un 

83,3% eren locals. 

 

4.Incidències al parc 

Hi ha diversos focus on alguns visitants deixen més brutor, normalment zones properes 

als bancs per seure, on a més ara no es disposa de papereres.També zones dins el pinar 

però adjacents al camí principal.   

                   

Imatge 2 . Ja apareixen mascaretes tirades pel parc. 
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Imatge 3. Un dels focus de brutos dins el pinar del parc. 
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