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INFORME DEL CENTRE DE TURISME ORNITOLÒGIC (CTO) LA GOLA 

JUNY 2017 

RESUM 

Durant el mes de juny el CTO La Gola ha estat obert de dilluns a dissabte 08:00h a 

13:00h.  

S’han rebut un total de 297 visitants de 11 nacionalitats diferents, essent els més 

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

Aquest mes de juny s’ha rebut la visita d’un grup d’escolars del Col·legi Sant Vicenç de 

Paül del port de Pollença. 

S’han detectat 27 espècies diferents d’ocells en el 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.  

 

 

2.Activitat del CTO 

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

informadores de la Gola.  

-Facebook. El perfil de facebook de la Gola segueix amb els mateixos “m’agrada” i 

seguidors que el mes anterior,  845 i 824 respectivament. 

S’han escrit 8 posts i fet 7 comparticions de temes relacionats amb el món de les aus, 

la seva observació, divulgació i conservació. La segona publicació amb més abast 

(435 persones), va ser el vídeo d’un menjamosques donant-se un bany al petit 

abeurador del CTO el 28 de juny. de maig on es feia promoció del taller de siluetes 

d’ocells que es va dur a terme a la Gola.  

-Twitter. Aquest mes de juny s’ha reactivat el twitter de La Gola que fins el moment 

funcionava de manera automàtica compartint les entrades del facebook. L’usuari és 

@lagola_info 

-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 quals es 

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

electrònic, del que aquest mes d’abril s’han atès 3 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 54 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 30 de juny s’han vist 27 espècies diferents d’ocells al 

parc. És un fet habitual que les espècies presents al parc disminueixin els mesos 

d’estiu. Actualment hi trobam els ocells que nidifiquen a la zona i alguns en dispersió. 

A més degut a la calor les aus redueixen la seva activitat a l’ estrictament necessària 

per la seva supervivència fent-se més difícils de detectar. 

·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 cartell 

informatiu  col·locat a l’entrada del CTO. Així com passa amb el registre d’aus a la 

Gola, les cites d’ocells de rellevància arreu de Mallorca van minvant els mesos d’estiu. 

 

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 juny han visitat el CTO de la Gola 297 persones, de les quals 115 

eren aficionats a l’observació d’aus (39%). A principi de mes visitaren la Gola 40 nins i 

nines i 4 mestres de l’escola Sant Vicenç de Paül del Port de Pollença. Varen 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. 
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Nombre de visitants segons la nacionalitat. 

Nacionalitat Nombre 

Britànics 213 

Espanyols 49 

Alemanys 14 

Dinamarca 5 

França 3 

Suïssa 3 

Suècia 2 

Bèlgica 2 

Eslovàquia 2 

Noruega 2 

Xina 2 

TOTAL 297 

 

Dels de nacionalitat espanyola un 94% han estat locals (amb locals ens referim 

residents a Mallorca). 

 

5.Altres aspectes i suggeriments 

-La brigada de l’IBANAT continua amb la neteja setmanal del parc i reposició i neteja 
dels cartells i valles. El perímetre posterior de l’àrea del pinar està acabat. 
 
 
 
Cristina Fiol 

Informadora del CTO La Gola. 

Javier Álvarez 

Fundació Natura Parc 
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