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Amics de la Terra Mallorca es va fundar el 1994 amb la finalitat de fomentar un canvi global i local cap a 

una societat respectuosa amb el medi ambient, justa i solidària. Formem part d’Amics de la Terra 

Espanya i de Amics de la Terra Internacional, una de les xarxes ecologistes més extenses del món. El 

nostre grup a Mallorca compta amb socis, voluntaris i un equip de tècnics professionals. La nostra 

intenció és fer una aportació significativa per al medi ambient i la comunitat local. 

Els nostres projectes i actuacions s’impulsen principalment des de 7 àrees: 

  

Clima i energia 

Alimentació i 
agricultura

Recursos 
naturals i 

residus

Biodiversitat
Educació 

ambiental 
escolar

Participació i 
voluntariat

Comunicació i 
difusió
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PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT 

 
ESCOLA DE SOSTENIBILITAT 

FORMACIÓ PER A L’ACCIÓ 

Amics de la Terra ha fet les següents formacions i activitats 

emmarcades en “l’Escola de Sostenibilitat”: 

 Cinc formacions sobre lleis de canvi climàtic, model 

energètic, estalvi en la factura energètica i com ser 

agents de canvi de model energètic. 

 Al febrer vam participar en una formació a Madrid i en 

una reunió de coordinació estatal del projecte. 

 Vam participar en tres trobades estatals de formació 

en educació popular a Leciñena (Aragó), sobre 

ramaderia intensiva a Loporzano (Osca) i sobre residus 

a Madrid. 

 A l’octubre vam fer una reunió-formació sobre ramaderia intensiva i novetats en agricultura a les 

Illes Balears.  

“L’Escola de sostenibilitat” és un projecte de formació ciutadà que orienta cap a l’acció, generant espais 

de formació, participació, debat i definició d'accions sobre diferents temàtiques ambientals, com ens 

afecten aquí i als països del sud. 

 

CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA 
PARTICIPACIÓ A FIRES CIUTADANES, ESCOLARS, MERCATS I XERRADES 

Aquest any vam participar per primera vegada a la Fira de l’Àngel al 

Castell de Bellver celebrada a l’abril. També vam participar a la fira 

agrària de Porreres i a la del Dia de Medi Ambient de l’AVV de Santa 

Pagesa a Blanquerna. Hem participat dues vegades al Mercat 

Ecològic de la Plaça Patins fent tallers familiars. Com a novetat, 

enguany hem participat a tres fires 

escolars organitzada per 

alumnes/professors en algun context 

ambiental, en concret a l’IES Manacor, IES 

Bendinat i Col·legi CIDE. I també vam participar a la fira benèfica de la Fundació 

Palma Aquàrium. 

En quant a xerrades genèriques de la nostra associació vam fer tres: alumnes de la Universitat Oberta 

per a Majors de la UIB, alumnes Danesos i alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca. 
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ASSEMBLEES 
LOCAL I ESTATAL 

A l’abril vàrem celebrar l’assemblea anual de sòcies d’Amics de la Terra a Ariany on, a més de les tasques 

típiques d’una assemblea, vam fer una formació sobre model energètic i un dinar de productes locals. 

Com a novetat, va entrar un nou president, en Mariano Reaño, i vam acomiadar amb un emotiu discurs 

i un fort aplaudiment a na Sandy Hemingway que duia molts anys en el càrrec fent una fantàstica labor. 

També hem participat a l’assemblea general de Amigos de la Tierra Espanya celebrada al maig a 

Leciñena, Aragó. 

 

 

FESTA SOCIS I VOLUNTARIS 
REPÀS ACTIVITATS ANUALS I SORTEIG 

Com cada final d’any, 

hem celebrat la nostra 

festa per a socis i 

voluntaris. Vam fer una 

emotiva ronda de 

presentació dels 

assistents, alguns amb 

més de 20 anys a la 

nostra associació, la 

projecció d’activitats 

realitzades el 2017, el 

sorteig d'una senalla de productes ecològics i locals i un piscolabis. Tot això amb l’excusa de veure’ns, 

compartir una bona estona i passar-nos-ho bé. I vam tenir la visita d’alguns alumnes que han participat 

en l’elaboració del vídeo del rap. 
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VOLUNTARIS I SOCIS 
IMPLICATS EN TASQUES DE VOLUNTARIAT 

Sense les persones voluntàries que s’impliquen en la nostra associació no podríem fer tot el que fem. 

Tenim persones que col·laboren des d’altres països i una cinquantena a Mallorca. Totes aquestes 

persones ajuden a organitzar activitats, desenvolupar projectes, fer notes de premsa, traduir i corregir 

textos, millorar la web, dinamitzar xarxes socials, fer seguiment de plataformes, disseny gràfic, etc.. 

Enguany amb el projecte de recollida i seguiment de microplàstic a les platges han treballat moltíssim. 

També cal reconèixer la gran labor voluntària que fan els membres de la junta directiva, persones sòcies 

i que ajuden a prendre decisions i defineixen posicionaments. Moltes gràcies per enriquir i enfortir la 

nostra associació! 
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BIODIVERSITAT 

 

IMPLIQUEM ELS TURISTES EN LA CONSERVACIÓ DE LA SERRA  
FORMACIÓ GUIES DE MUNTANYA I RECUPERACIÓ PATRIMONI 

Al febrer vam anar a Hannover a fer una reunió 

de coordinació del projecte “Protegeix la Serra 

de Tramuntana” amb Amics de la Terra Alemania 

(BUND). Al maig van venir voluntaris del BUND 

per fer enquestes als turistes que caminen per la 

Serra de Tramuntana. Al juny vam fer unes 

jornades de formació teòrica y pràctica per a 

guies de muntanya amb l’assistència de 60 

persones. A l’octubre vam fer la primera jornada 

de voluntariat per recuperar el patrimoni de la 

Serra de Tramuntana amb 20 turistes de parla 

alemanya i 10 voluntaris locals que ajudaven a la 

restauració d’un marger i la recuperació d’un olivar; també es va fer una xerrada informativa del projecte 

a Biniaraix. Hem realitzat un fulletó en alemany per a que els turistes coneguin el projecte i s’impliquen 

en la preservació de la Serra, hem elaborat un fulletó resum del material impartit en les jornades de 

guies per estendre els coneixements als estudiants de guies de muntanya, i durant l’any hem tingut 

vàries reunions de coordinació amb diferents entitats implicades en el projecte.  
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DEFENSEM EL TERRITORI 
SALVEM SES FONTANELLES 

Durant 2017 hem seguit treballant conjuntament amb altres entitats, també membres de la Plataforma 

Salvem Ses Fontanelles, per aturar la construcció d’un macro-centre comercial a l’espai natural de Ses 

Fontanelles. Vam celebrar la sentència del TSJIB que desestimava el recurs interposat per la 

multinacional francesa UNIBAIL-RODAMCO, promotora del centre comercial «Palma Springs» a ses 

Fontanelles, per a que es declarés nul·la la denegació de la llicència comercial i, a més, la condemna al 

pagament de les costes del judici. L’Audiència Nacional tornà a donar la raó al Govern i a la denegació 

de la llicència de gran establiment comercial. 

 

PROTEGIM EL LITORAL 
‘AL MOLINAR, PORT PETIT’ VICTÒRIA SOCIAL 

Un gran èxit del 2017 ha estat aturar 

el projecte d’ampliació del port del 

Molinar que s’estava tramitant al 

Ministeri de Foment. La plataforma 

segueix en marxa per fer un 

seguiment acurat del projecte i vetllar 

per a que no hi hagi un canvi. Un 

voluntari d’Amics de la Terra ens 

representa dins la plataforma “Al 

Molinar, Port Petit”. Al 2017 

l’Autoritat Portuària de les Illes 

Balears va prendre la decisió de liderar directament el projecte de remodelació de les instal·lacions, sota 

la premissa de no ampliar-les i mantenir l’actual edifici del port. A finals de l’estiu es va adjudicar el 

contracte d’assistència tècnica per a l’elaboració d’alternatives i esperem que durant el 2018 s’arribi a 

iniciar la consolidació de una solució consensuada, necessària i respectuosa amb l’entorn del barri i el 

medi ambient. 



 

9 
 

 

ENERGIA I CLIMA 

 

DIA D’ACCIÓ INTERNACIONAL D’AMICS DE LA TERRA 
ALLIBERA DE TEVA ENERGIA 

El 14 d’octubre de 2017 per primera vegada en la 

nostra història vam celebrar el Dia Internacional de la 

nostra organització (Friends of the Earth 

International) emmarcat en la justícia climàtica. 

L’element comú va ser fer una acció lúdica - 

reivindicativa denunciant el model energètic i 

demanat justícia climàtica ja! A Mallorca, com a molts 

altres punts del món, vam fer un mural artístic participatiu i vàries activitats paral·leles (concert, gimcana 

familiar sobre energia, pamboliada amb productes locals, arbre missatger i poesia improvisada i 

musicalitzada) que vam dur a terme a un solar al costat del 

IES Aurora Picornell a Palma. 

 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
CREUERS I QUALITAT DE L’AIRE 

Amics de la Terra conjuntament amb algunes entitats de 

l’arc Mediterrani hem fet algunes accions de denúncia i 

de mesures de contaminació de l’aire ja que considerem 

urgent establir un límit al nombre de grans vaixells que 

ens visiten simultàniament, que col·lapsen el centre de 

Palma. Són molt contaminants tant durant el viatge com 

durant la seva estada en el port i a més generen una 

enorme quantitat de residus sòlids i líquids que deixen 

aquí, així com la dificultat de proveir-los l’aigua dolça. 

Per altra banda, i conjuntament amb Ecologistes en 

Acció, hem denunciat diverses vegades que Balears ja supera el límit legal d’alguns contaminats 

atmosfèrics i que cal fer mesures al respecte. 
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DEPENDÈNCIA AL PETROLI I CANVI CLIMÀTIC A LES ILLES BALEARS  

FORMACIÓ CIUTADANA, VÍDEOS I FOTACCIÓ 

 

El projecte “Sensibilització i educació sobre el canvi climàtic, la dependència al petroli i els seus impactes 

en països empobrits” té una part ciutadana i una part que es realitza a les escoles. Dins la part ciutadana 

del projecte vàrem realitzar una xerrada ciutadana al Club Diario de Mallorca amb la participació de 50 

persones i una formació amb 30 persones a l’edifici de Sa Riera de la UIB (emmarcades també en l’Escola 

de Sostenibilitat) per impulsar al ciutadà com a agent de canvi del model energètic. Com a resultat del 

treball que es fa amb els alumnes a les escoles hem elaborat dos vídeos que hem difós a nivell autonòmic, 

estatal i internacional. El primer vídeo difós en el context de la Cimera de Canvi Climàtic a Bonn i el segon 

vídeo un rap amb missatge d’esperança pel 2018, tots dos amb molt bons resultats. Acompanyant al 

primer vídeo vam fer una fotoacció demanat als polítics que actuessin ja pel canvi climàtic i al segon la 

postal festiva de finals d’any de la nostra associació i el centre escolar CEPA Camp Rodó. 

 

AIGUA ÉS VIDA, QUE NO SE T’ESCAPI 
PROJECTE SOBRE CLIMA I RECURSOS HÍDRICS 

Durant el 2017 vam seguir amb el projecte "Aigua és vida, 

que no se t’escapi" per sensibilitzar i informar a la ciutadania 

sobre el cicle d’aigua dolça i depurada, la problemàtica 

associada, com el canvi climàtic influeix, i promoure uns 

hàbits més respectuosos de consum d’aigua. En el context 

d’aquest projecte hem realitzat un nou material didàctic per 

a primària i secundària/adults que acompanyi i permeti 

aprofundir en l’exposició. L’exposició itinerant per Mallorca va estar exposada a 4 fires (de s’Àngel, de 

Dia Medi Ambient a Blanquerna, d’agricultura ecològica a Porreres, fira d’entitats als Jardins de la 

Misericòrdia a Palma), 2 centres escolars (IES Baltasar Porcell i CEIP Ses Bassetes d’Andratx), a l’Edifici 

Guillem Colom Casanovas de la Universitat de les Illes Balears, a la biblioteca de Deià,  a l’Associació 

Veïns Garau Columnes – Temps d’Oci a Palma i a l’Associació de Veïns Bonsaires Arxiduc- Savaso a Palma. 

També vam compartir a la web i a les xarxes socials informació i notícies d’actualitat sobre aigua i canvi 

climàtic. 
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PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS AL MEDITERRANI 
ALIANÇA MAR BLAVA 

Hem aconseguit varis èxits al 2017 treballant en plataforma (Aliança 
Mar Blava) per aturar les prospeccions d’hidrocarburs a la mar 
mediterrània balear. Hem aconseguit que el conveni de Barcelona 
atorgui protecció internacional al corredor de migració de cetacis 
del Mediterrani i la resolució del tancament del projecte de 
Spectrum en el mar Balear. 

Ja van 4 projectes aturats en els darrers anys, però cal seguir alerta 
perquè les empreses segueixen interessades en extreure petroli de 
la nostra mar. 

 

DEIXAR ELS RECURSOS NATURALS SOTA TERRA 
BREAK FREE DAY 2017 

Al març vam fer una acció, juntament amb Greenpeace, davant la seu 
d’ENDESA per reclamar que el model energètic deixi d’estar basat en la 
crema de recursos naturals fòssils.  

El Break Free Day és una iniciativa internacional que reclama que es deixin 
els recursos fòssils on han d’estar, sota la terra. 

 

 

CENTRAL TÈRMICA DE CARBÓ 
TANCAR ES MURTERAR 

Amics de la Terra, en la seva lluita per un canvi de model energètic, ha sol·licitat vàries vegades el 
tancament d’es Murterar. Pel dia dels innocents vàrem enviar un comunitat felicitant a es Murterar per 
tancar un mes per donar el carbó als senyors Orient i sumar-se la reducció de gasos d’efecte hivernacle 
i el consum d’aquest recurs natural escàs. Durant el 2018 fer accions per tancar es Murterar formarà una 
part important del nostre activisme. 

 

MEGAPARCS FOTOVOLTAICS 
AL·LEGACIONS 

Amics de la Terra hem presentat al·legacions a 

alguns parcs fotovoltaics i ens hem posicionat 

a favor d’un model de penetració de 

renovables adequat a la nostra realitat 

territorial. Defensem un model energètic 

renovable amb la projecció de parcs 

fotovoltaics de petita i mitjana escala. 
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XARXA PER A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA DE MALLORCA  
IMPULSANT UN CANVI DE MODEL ENERGÈTIC 

Seguim impulsant un canvi de model energètic dins la 

plataforma “Xarxa per a la Sobirania Energètica de Mallorca”. 

Enguany ens hem centrat principalment en el procés 

participatiu de l’elaboració de la llei de canvi climàtic i el Pla de 

Transició Energètica que està tramitant el Govern. També 

demanat el tancament de la central tèrmica d’es Murterar que 

crema carbó per fer electricitat. Emmarcada en l’Escola de 

Sostenibilitat vam realitzar una formació sobre lleis de canvi 

climàtic i canvi de model energètic al març a Flassaders. 

 

 

PROMOVENT UN NOU MODEL ENERGÈTIC 
SUPORT A LES ENERGIES RENOVABLES I MOBILITAT COOPERATIVA 

Seguim donant suport i donant difusió d’iniciatives 

d’autoconsum energètic i de canvi en el model energètic, com 

l’exemple de la cooperativa de consum i producció renovable 

Som Energia, la “Huerta Solar” de Amigos de la Tierra o 

Ecotxe, una nova cooperativa per compartir cotxe elèctric. 

També hem participat a vàries reunions de la Comissió 

d’Energia del Govern Balear. 
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AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ 

 

DIRECTORI DE PRODUCTES DE LA SERRA DE TRAMUNTANA 
ALIMENTS LOCALS 

Dins el nostre projecte “Protegeix la Serra de Tramuntana” que 

pretén implicar als turistes en la conservació de la Serra estem 

fent una recopilació de productes elaborats en la Serra de 

Tramuntana i llocs de venta, per promoure el seu consum. 

Farem públic el directori durant el 2018. 

 

 

 

ELS TRANGÈNICS I LA LLEI AGRÀRIA 
COMENTARIS A LA NOVA LLEI 

Amics de la Terra ha participat en el procés públic dels esborranys 
de la nova Llei Agrària Balear. En general estem d’acord amb algunes 
mesures que proposa el Govern i que són antigues reivindicacions 
nostres, com donar prioritat als productes locals de proximitat, de 
qualitat i de temporada en la compra pública, reconèixer la 
importància de les races autòctones i les varietats locals, o 
promoure l’ús de compost per a la protecció de la fertilitat del sòl. 
Altrament ens preocupa, i així ho hem fet saber al Govern, el text 
sobre la prohibició de la sembra dels organismes modificats 
genèticament (transgènics) que no està suficientment clar que quedi prohibit el seu cultiu. Durant el 
2018 seguirem vetllant sobre el text definitiu. 

 

IMPACTES EN EL SECTOR ALIMENTARI 
EL TTIP I INFORME CULTIVANT EL FUTUR 

 

En el Dia Mundial de Medi ambient, vàrem denunciar el dany 

ambiental i social que provoca l’agricultura industrial, i desmenteix 

els mites sobre la producció d’aliments i la lluita contra la fam. 

Amics de la Terra va presentar l’informe “Conreant per al futur” 

l’agricultura agroecològica (sistemes agrícoles sostenibles) és la 

resposta més efectiva per combatre els reptes ambientals que 

amenacen al proveïment d’aliments: el canvi climàtic, l’erosió del 

sòl, l’escassetat d’aigua o la pèrdua de biodiversitat. Dins la 

campanya contra el TTIP sempre denunciem els impactes en l’agricultura, alimentació i medi ambient.  
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ELS TRACTATS DE LLIURE COMERÇ 
PLATAFORMA NO AL TTIP 

Amics de la Terra i la plataforma No al TTIP Mallorca 

hem fet diverses activitats per intentar aturar els 

diferents tractats internacionals (TTIP, TISA, CETA) que 

amenacen els drets socials i laborals, així com 

l’agricultura local i el medi ambient.  Durant l’any 2017 

el tractat CETA entre la UE i Canadà va ser la prioritat 

degut a la seva imminent aprovació. 

Hem fet diverses reunions i organitzat diferents accions 

per informar a la societat del que està passant i de com 

ens afectarà: 

 Taules informatives al carrer i a fires (Dia de l’Àngel, Dia de Medi Ambient, Dia del llibre);  

 Concentració i roda de premsa durant la Fira de Medi Ambient a Blanquerna; 

 Concentració i roda de premsa durant la Diada de San Sebastià; 

 Organització d’una jornada a Inca para regidors i regidores sobre els impactes municipals dels tractats 

 Reunió amb el grup de treball interdepartmental del Govern per estudiar els impactes dels tractats a 

les Illes Balears; 

 Reunió amb Coordinació de Presidència del Govern Balear per a presentar les nostres propostes. 
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RECURSOS NATURALS, RESIDUS I COMPOSTATGE 

 

PROJECTE BLUE ISLANDS MED 
RECOLLIDA I SEGUIMENT DE MICROPLÀSTICS A PLATGES 

Durant el 2017 hem realitzat una formació específica i 18 

neteges de residus, caracterització i recollida de 

microplàstics en tres platges de Mallorca. Amics de la 

Terra col·labora en el projecte Blue Islands Med en el que 

participen 9 illes mediterrànies amb molta presència de 

turisme. La UAB està fent una investigació científica amb 

tots els microplàstics que estem recollint en les 9 illes que 

segueixen una metodologia. L’objectiu d’aquest projecte, 

que dura 3 anys, és detectar què està passant amb els 

microplàstics al Mediterrani per fer propostes en la millora de gestió de residus que eviti que tant de 

plàstic arribi a la mar. A Mallorca coordina el projecte el Consell de Mallorca (Departament de Medi 

Ambient de la Direcció Insular de Residus) i Amics de la Terra coordina les recollides i caracteritzacions 

de residus a Mallorca, la única illa espanyola en el projecte. 

 

COMPOSTATGE COMUNITARI I DOMÈSTIC 
TALLERS I PROVA PILOT 

 

Durant els 2017 hem realitzat diversos tallers de compostatge en els 

municipis de Marratxí i Esporles, i hem fet visites a domicili dels 

municipis de Marratxí i Palmanyola. A Esporles hem començat un 

projecte de compostatge comunitari al punt verd amb aportacions 

d’orgànica de diferents famílies.  

També hem participat en la presentació al Club Diario de Mallorca de 

la prova pilot de compostatge comunitari que s’ha realitzat amb 

Garden Hotels i diferents entitats que hem aportat la nostra expertesa. 
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ALARGASCENCIA 
#SEMERECENUN10 

Enguany hem estat afegint més establiments a ALARGASCÈNCIA, un 

directori per donar alternatives de consum contra l'obsolescència, 

amb el principal objectiu d’allargar la vida útil dels productes. També 

hem elaborat una enquesta a tots els establiments per saber quines 

necessitats tenen i poder ajudar a impulsar una reducció de l’IVA.  Hem 

llançat una campanya a nivell estatal recollint signatures per a 

sol·licitar al govern que aquest tipus d’establiments puguin reduir l’IVA 

al 10%. 

 

 

GESTIÓ DELS RESIDUS A BALEARS 
PLANS, LLEIS i AMPLIACIÓ DIPÒSIT DE CENDRES 

Amics de la Terra està fent un seguiment de la redacció i pla participatiu del Pla Director Sectorial de 

Residus que està elaborant el Consell de Mallorca i de la Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes 

Balears que està elaborant el Govern. Hem al·legat que les nostres velles reivindicacions s’incloguin, com 

el Sistema de Depòsit Devolució i Retorn dels envasos (SDDR), més accions de prevenció/reducció de 

residus, la prohibició de bosses de plàstic, la separació obligatòria de matèria d’orgànica i promoure el 

compostatge municipal i comunitari. També estem fent el seguiment i hem demanat que no s’ampliï 

excessivament el dipòsit de seguretat de TIRME on s’aboquen les cendres de la incineració de residus 

urbans. 

 

ESTUDI FERTILITAT DEL SÒL 
EL COMPOST MILLORA LA TERRA 

Vàrem participar en un estudi estatal que analitza diferents sòls de diferents regions de l’Estat Espanyol 

amb l’objectiu de valorar el grau de desertificació i com l’ús del compost por millorar la fertilitat de la 

terra de cultiu. Vam enviar les diferents mostres i estem esperant els resultats de l’estudi que es 

publicaran al 2018. 
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EDUCACIÓ AMBIENTAL ESCOLAR 

 

 

RESIDUS 
REDUÏM ELS RESIDUS 

Vàrem realitzar 27 tallers en els que van participar 684 nins i nines de 2n i 3r cicle de primària. Reciclar 

està molt bé, però és molt millor reduir els residus que entren a ca nostra. Això aprenen els nins i nines 

amb els tallers de “Reduïm els residus”, que inclou un joc de rol d’anar a comprar al supermercat on 

poden escollir diferents opcions d’aliments i d’envasos. 

 

CANVI CLIMÀTIC 
REDUÏM LA PETJADA DE CARBONI 

Vàrem realitzar 2 tallers amb un nombre de 50 alumnes de 2n i 3r cicle de primària. En aquests tallers 

fem un joc de rol en el que definim, entre tots, l'estil de vida d'una persona consumista i una responsable. 

Amb un fulletó/calculadora, calculem la petjada de carboni de cada alumne, tenint en compte el 

transport que utilitza per anar al centre escolar, hàbits de consum i alimentació, estalvi d'energia, 

reciclatge de residus, etc.. Analitzem els resultats, com ens afecten i què es pot fer per millorar.  
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ALIMENTACIÓ, SALUT I MEDI AMBIENT 
AGRICULTURA ECOLÒGICA, ALIMENTS LOCALS I DE TEMPORADA 

Vàrem realitzar 21 tallers en els que van participar 534 nins i nines de primària i secundària. L’alimentació 

és molt important en la vida dels nins i n’és vital que aprenguin les relacions amb el medi ambient i la 

natura. Escollir amb criteri el que mengem i comprem pot repercutir molt positivament en la Terra. 

Fomentem el consum responsable, local i ecològic, i veuem la relació de la nostra alimentació i compra 

amb la salut i el paisatge.  

 

RECURSOS NATURALS I PAÏSOS DEL SUD 
DEPENDÈNCIA AL PETROLI I ELS SEUS IMPACTES EN PAÏSOS EMPOBRITS  

Aquests tallers formen part d’un programa anual a dos centres escolars i com a treball de final de curs 

fem un vídeo amb les idees que volen plasmar els alumnes. Vàrem realitzar 18 tallers que han comptat 

amb la participació de 368 alumnes de secundària. Mostrem i debatem sobre el nostre model energètic, 

la dependència del petroli i a les importacions dels combustibles fòssils que venen d'altres països. Es 

treballen els impactes socials, ambientals i econòmics derivats de diferents fases d'extracció del petroli. 

Descobrim la necessitat d'un canvi de model energètic i les solucions/accions per reduir la nostra 

dependència del petroli i promoure un model energètic més sostenible. 

 

ENERGIA, PROSPECCIONS I CANVI CLIMÀTIC 
PRODUCCIÓ I CONSUM D’ENERGIA FÒSSIL vs RENOVABLE I LOCAL 

Hem realitzat 17 tallers de “Energia, prospeccions i canvi climàtic” a secundària en la que han participat 

462 alumnes. Aquests tallers permeten conèixer i educar sobre els efectes globals i locals del canvi 

climàtic, la generació i consum d’energia elèctrica, els projectes de prospeccions d’hidrocarburs a les 

Illes Balears i els seus impactes, i les solucions: les energies renovables, l’eficiència i estalvi energètic. 
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ALTRES ACCIONS 

 

AL·LEGACIONS I PROPOSTES 
LLEIS, PLANS I ALTRES 

Durant 2017 Amics de la Terra ha presentat: 

 Aportacions a la Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears. 

 Aportacions a l'esborrany de Llei Agrària de les Illes Balears. 

 Al·legacions al parc fotovoltaic a Santa Cirga (Manacor). 

 Al·legacions a la proposta de Decret de Protecció de Posidònia. 

 Propostes al Consell de Mallorca per al nou Pla Director de Residus. 

 

TREBALL EN XARXA 
REUNIONS POLÍTIQUES, PLATAFORMES I ORGANISMES 

 

Durant el 2017 hem dut a terme diverses reunions amb diferents representants polítics i tècnics: 

 Sandra Espeja, Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca. 

 Catalina Canals, Directora Insular de Residus del Consell de Mallorca. 

 Joan Ferrer, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma.  

 Mercedes Garrido, Consellera de Territori i Infraestructures; Miquel Vadell, Director Insular de 

Territori i Paisatge; Pep Bernales, Director Tècnic del Consorci de la Serra de Tramuntana. 

 Marc Pons, Conseller d’Energia; Joan Groizard Director General Energia i Canvi Climàtic. 

 Mateu Morro, assessor de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 

 Rosario Sánchez, Directora General de Coordinació de la Conselleria de Presidència. 

 Margalida Quetglas, Senadora de Podem. 
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I hem format part de les plataformes i organismes següents: 

 Plataforma per a la Protecció de ses Fontanelles. 

 Plataforma Al Molinar Port Petit. 

 Plataforma Aliança Mar Blava. 

 Plataforma NoalTTIP Mallorca. 

 Xarxa per a la Sobirania Energètica. 

 Plataforma per a la Reducció de Residus . 

 Junta Rectora del Consell Balear de la Producció d’Agricultura Ecològica. 

 Taula de Residus del Consell de Mallorca. 

 Consell Assessor d’Energia del Govern Balear. 

 Consell de la Mineria del Govern Balear. 

 Comissió Assessor pel impuls de Turisme Sostenible. 

Per altra banda, participem en diferents grups de treball a nivell estatal amb Amigos de la Tierra Espanya 

amb els que tenim reunions periòdicament i també formem part de la Junta Directiva Estatal. 

Mensualment mantenim les reunions de la Junta Directiva de Amics de la Terra Mallorca. 

 

  



 

21 
 

 

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

 

COMUNICACIÓ 
BUTLLETÍ, WEB, FACEBOOK I TWITTER 

Al gener vam participar a l’acte de celebració 

del programa de RSC d’IB3 “Tots donam una 

mà” amb totes les entitats que vam participar 

durant el 2016.  

Com a novetats del 2017 hem estrenat un perfil 

d’Instagram. Estem treballant per millorar 

l’estètica i  funcionalitat de la web i tenir-la 

actualitzada en diferents idiomes. Hem enviat 

8 butlletins. Respecte a les xarxes socials tenim 

2.517 seguidors a Facebook i 1.690 a Twitter. 

 

 

Hem enviat 32 notes de premsa i hem aparegut més de cent vegades a diversos mitjans de comunicació 

en paper i on-line, una desena de vegades a la radio i una desena en la televisió, incloent el programa 

ZOOM d’IB3 sobre la Serra de Tramuntana. Sobre noves publicacions, hem fet un fulletó en alemany per 

implicar als turistes en el projecte “Protegeix la Serra de Tramuntana”, una publicació amb el resum de 

la formació per a guies de muntanya, i un nou material didàctic per a primària i secundària/adults que 

acompanya a l’exposició sobre el cicle de l’aigua i el canvi climàtic que vam fer al 2016. 
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A continuació detallen la relació dels 32 comunicats de premsa realitzats durant el 2017: 

1) 30/01/2017 Amics de la Terra se segueix oposant al megaparc fotovoltaic de Santa Cirga i demana 

promoure un model distribuït adaptat al territori. 

2) 17/02/2017 “Al Molinar, Port Petit”: victòria social importantíssima, un dia per gaudir. 

3) 03/03/2017 “Al Molinar, Port Petit” sospita que la intenció del club marítim molinar de llevant 

(CMML) és la de mantenir la concessió para en el futur tornar a la càrrega. 

4) 17/03/2017 Salvem ses Fontanelles satisfets amb la denegació de llicència de gran centre comercial. 

5) 06/04/2017 Amics de la Terra mobilitza centres de secundària a l’acció contra la dependència 

energètica. 

6) 10/04/2017 Amics de la Terra Mallorca canvia de president. 

7) 21/04/2017 Reivindicacions d’Amics de la Terra en el Dia Mundial. 

8) 29/04/2017 La Plataforma NOalTTIP Mallorca organitza a Inca una Jornada Municipalista contra el 

CETA. 

9) 04/05/2017 “Al Molinar, Port Petit” reclama un calendari d'actuacions per aconseguir la rehabilitació 

definitiva del port del Molinar 

10) 26/05/2017 “Al Molinar, Port Petit" denúncia que a les bases del concurs per a la rehabilitació del 

port del Molinar no es garanteix mantenir les seves dimensions actuals. 

11) 01/06/2017 Amics de la Terra Mallorca felicita el Govern per les modificacions proposades en la llei 

agrària. 

12) 03/06/2017 En el Dia del Medi Ambient desmitifiquem l'agricultura industrial i demanem més 

producció i consum local. 

13) 03/06/2017 La Plataforma No al TTIP/CETA Mallorca i la Xarxa Municipalista denuncien els impactes 

dels Tractats de Lliure Comerç per a la sostenibilitat del planeta. 

14) 11/06/2017 Col·lectius i entitats ens unim per a fer front a la turistització de la ciutat. 

15) 15/06/2017 "Al Molinar, Port Petit" celebra la inclusió de l’edifici del port del Molinar en el catàleg 

municipal d’edificis. 

16) 19/06/2017 Es celebra la primera formació en patrimoni natural i cultural de la Serra de Tramuntana 

per a guies de muntanya. 

17) 20/06/2017 La presidenta del Govern, Francina Armengol, reafirma el seu compromís de rehabilitar 

i conservar el port del Molinar durant aquesta legislatura. 

18) 26/06/2017 Més de 300 organitzacions i una àmplia representació de la societat civil signen una carta 

instant als grups parlamentaris a no ratificar el ZETA 

19) 01/07/2017 Denunciem els impactes de la saturació i massificació turística i la intensificació del 

turisme de creuers. 

20) 05/09/2017 Ses Fontanelles: una passa més per evitar el centre comercial. 

21) 14/10/2017 Activistes celebren el Dia d’Acció d’Amics de la Terra a més de 30 països.  
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22) 16/10/2017 Les entitats ecologistes voten en contra de la proposta de repartiment del fons de 

l'impost turístic. 

23) 22/10/2017 Turistes alemanys col·laboren amb Amics de la Terra en la conservació de la Serra de 

Tramuntana. 

24) 13/11/2017 Amics de la Terra i alumnes de secundària de Mallorca impulsen una acció reivindicativa 

enfront del canvi climàtic. 

25) 17/11/2017 Amics de la Terra i GOB denuncien que l’aposta de l’APB pels creuers només té en 

compte els suposats beneficis econòmics de l’activitat. 

26) 29/11/2017 Amics de la Terra ha presentat avui un plec d’al·legacions a la proposta de decret de 

protecció de posidònia. 

27) 12/12/2017 Amics de la Terra reclama la transició cap a un model energètic sostenible mitjançant 

parcs de petita/mitjana dimensió. 

28) 14/12/2017 Amics de la Terra i GOB contraris a l'ampliació del dipòsit de seguretat de TIRME. 

29) 15/12/2017 Amics de la Terra dóna el seu suport a la llei agrària. 

30) 15/12/2017 “Al Molinar, Port Petit” edita el seu calendari reivindicatiu 2018. 

31) 21/12/2017 Amics de la Terra i alumnes del CEPA Camp Rodó canten un rap per desitjar esperança 

pel nou any. 

32) 28/12/2017 Amics de la Terra aplaudeix la iniciativa d’es Murterar de deixar de cremar carbó durant 

el mes de gener. 
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LLISTAT CRONOLÒGIC D’ACTIVITATS 
 

DATA ACTIVITAT 

10/01/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

11/01/2017 Reunió de la Junta Rectora del CBPAE 

11/01/2017 Reunió Plataforma NO al TTIP Mallorca 

12/01/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

13/01/2017 Reunió Aliança Mar Blava 

13/01/2017 Participació en IB3 en el programa “Tots donem una mà” 

17/01/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

19/01/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

20/01/2017 Concentració i roda de premsa contra el CETA 

24/01/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

25/01/2017 Reunió Comissió de Turisme Sostenible 

26/01/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

26/01/2017 Formació sobre model energètic: Un cafè amb Jorge Morales 

27/01/2017 Reunió amb el Consell de Mallorca pel projecte BlueIslands Med 

28/01/2017 Realització de tallers familiars al Mercat Ecològic de la plaça Patins 

31/01/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

31/01/2017 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

02/02/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

02/02/2017 Entrevista en Canal 4TV i Radio Ona Mediterrània sobre parc fotovoltaica Santa Cirga 

03/02/2017 Reunió Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

06/02/2017 Reunió Direcció General de Cooperació 

07/02/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

07/02/2017 Entrevista IB3 pel programa Zoom Serra de Tramuntana patrimoni UNESCO 

09/02/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

10/02/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

10/02/2017 Reunió amb Comissió de Govern Balear sobre TTIP/CETA 

10/02/2017 Entrevista en Radio Conciencia 

11-12/02/2017 Reunió estatal presencial junta directiva  

13-14/02/2017 Formació estatal educació popular - Escola de Sostenibilitat 
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DATA ACTIVITAT 

15/02/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

15/02/2017 Reunió amb la senadora de Podemos 

16/02/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

17/02/2017 Reunió amb representants de l’Ajuntament de Palma sobre seguretat vial 

20/02/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

23/02/2017 Formació sobre recollida i caracterització de residus a les platges – Blueislands Med 

25/02/2017 Realització de tallers familiars al Mercat Ecològic de la plaça Patins 

26/02/2017 
3 activitats de recollida de residus i microplàstics a les platges de es Torà, sa Canova i 
es Caragol - BlueIslands Med 

02/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

03/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

03/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

06/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

07/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

07/03/2017 Reunió de coordinació estatal de l’Escola de Sostenibilitat 

08/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

08/03/2017 Reunió Taula de Residus del Consell de Mallorca 

09/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

13/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

14/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

15/03/2017 Reunió Consorci Serra de Tramuntana per la formació de guies de muntanya 

16/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

17/03/2017 Reunions de coordinació estatal àrea agricultura  

18/03/2017 Formació sobre lleis de canvi climàtic - XSE 

19-22/03/2017 
Viatge a Hannover per coordinar amb BUND el projecte ‘Protegeix la Serra de 
Tramuntana’ 

23/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

23/03/2017 Reunió amb el Consell de Mallorca pel projecte BlueIslands Med 

23/03/2017 Acció contra les energies brutes davant d’Endesa 

23/03/2017 Xerrada als alumnes de la Universitat Oberta a Majors de la UIB 

25/03/2017 Tallers familiars a la festa solidària de la Fundació Palma Aquàrium  

28/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

28/03/2017 Reunió coordinació estatal Escola Sostenibilitat  
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DATA ACTIVITAT 

28/03/2017 Formació sobre model energètic i com estalviar en les factures  

29/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

30/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

30/03/2017 Reunió Comissió Seguiment Residus 

30/03/2017 Reunió Consell Assessor de Mines 

31/03/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

03/04/2017 Reunió amb l’Associació de Tècnics Esportius i Guies de Muntanya 

03/04/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

04/04/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

04/04/2017 Xerrada per alumnes danesos  

08/04/2017 Assemblea Amics de la Terra Mallorca 

10/04/2017 Entrevista Mallorca Diario al nou president 

10/04/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

10/04/2017 Reunió Aliança Mar Blava 

19/04/2017 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

20/04/2017 Presentació del projecte de compostatge de Garden Hotel - Club Diario de Mallorca 

23/04/2017 
Estand i exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a la fira de l’Àngel del Castell de 
Bellver 

24/04/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

24/04/2017 Reunió Consorci Serra de Tramuntana per la formació de guies de muntanya 

25/04/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

29/04/2017 Jornada municipalista de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

30/04/2017 Estand i exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a la Fira Agrària de Porreres 

02/05/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

03/05/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

05/05/2017 Formació estatal de l’Escola de Sostenibilitat a Leciñena (Aragó) 

06-07/05/2017 Assemblea Amigos de la Tierra España 

07/05/2017 Entrevista IB3 Ràdio – Flors en el Desert sobre Alargascencia 

08/05/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Caragol - BlueIslands 

09/05/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

10/05/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Torà - BlueIslands 

10-21/05/2017 
Exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a la Biblioteca Municipal Robert Graves 
de Deià 
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DATA ACTIVITAT 

11/05/2017 Reunió de coordinació amb voluntaris del BUND per enquestes turistes 

13/05/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja sa Canova - BlueIslands 

15-19/05/2017 Exposició de canvi climàtic a la jornada oberta de l’IES Manacor 

16/05/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

16/05/2017 Reunió amb voluntaris de BUND sobre avaluació enquestes 

18/05/2017 Participació a la reunió del Govern sobre la Llei de Residus 

19/05/2017 Participació a la fira ambiental del col·legi CIDE 

19/05/2017 Reunió Aliança Mar Blava 

22-28/05/2017 Exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a l’Edifici Guillem Colom Casanovas IUB 

26/05/2017 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

28/05/2017 

09/06/2017 
Exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a l’IES Baltassar Porcell a Andratx 

30/05/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

02/06/2017 Reunió Consorci Serra de Tramuntana sobre la jornada formació guies muntanya 

03/06/2017 
Estand, fotoacció i exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a la Diada de Medi 
Ambient de l’AAVV de Santa Pagesa (Blanquerna) 

03/06/2017 Entrevista en IB3TV sobre CETA 

05/06/2017 Entrevista en IB3 Radio sobre el Dia de Medi Ambient 

12/06/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

13/06/2017 Participació al Parlament sobre l’aprovació de la Llei de protecció d’es Trenc 

13/06/2017 Entrevista en IB3 Radio sobre BlueIslands Med 

13/06/2017 Participació a la presentació de la Llei de Camins al Consell de Mallorca 

14/06/2017 Participació a la presentació de ma Memòria d’Estalvi Ètic de Caixa Colonya 

16/06/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Torà - BlueIslands 

17/06/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja sa Canova - BlueIslands 

18/06/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Caragol - BlueIslands 

17-18/06/2017 Formació teòrico-pràctica per a guies de muntanya a Raixa – ‘Protegeix la Serra’  

20/06/2017 Realització de tallers d’educació ambiental pel Dia de Medi Ambient a Sant Llorenç 

20/06/2017 Reunió de la Junta Rectora del Consell Balear de Producció Agrícola Ecològica 

20/06/2017 Reunió del Consell d’Energia i amb la Presidenta del Govern Balear 

20/06/2017 Formació de compostatge a Esporles 

21/06/2017 
Participació en el debat post documental en el Catalina Valls sobre energies 
renovables – ajuntament de Palma 
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DATA ACTIVITAT 

26/06/2017 Reunió de coordinació estatal sobre captació de fons 

28/06/2017  Reunió coordinació estatal Escola de Sostenibilitat 

28/06/2017 Entrevista per la cadena ARTE de TV França sobre l’impacte del turisme 

29/06/2017 Reunió coordinació estatal Alargascencia 

29/06/2017 
Participació a la jornada sobre aportacions sobre la Serra de Tramuntana – Consell 
de Mallorca 

01/07/2017 Roda de premsa sobre l’impacte del turisme i dels creuers 

04/07/2017 Participació a la Comissió de Turisme Sostenible 

04/07/2017 Assistència al debat sobre l’avaluació dels dos anys de Govern en sostenibilitat 

05/07/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Torà - BlueIslands 

06/07/2017 Reunió amb Mallorca Preservation Fund 

07/07/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Caragol - BlueIslands 

08/07/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja sa Canova - BlueIslands 

13/07/2017 Entrevista a Radio SER sobre els creuers 

13/07/2017 Reunió Plataforma NoalTTIP Mallorca 

18/07/2017 Reunió Xarxa per la Sobirania Energètica a Mallorca 

19/07/2017 Reunió amb el gremi de Margers de Pedra en Sec 

20/07/2017 Reunió amb el Consell de Mallorca sobre el PIAT 

23/07/2017 Entrevista IB3 Radio, Flors del Desert, sobre el CETA  

01/08/2017 Reunió submesa tècnica Direcció General d’Energia 

01/08/2017 Reunió estatal sobre el projecte de FOEE sobre biodiversitat  

18/08/2017 Roda de premsa sobre el desdoblament de la carretera de Campos a Llucmajor 

19/08/2017 Roda de premsa sobre l’impacte dels creuers amb NABU 

04/09/2017 Entrevista IB3 Ràdio sobre contaminació atmosfèrica i carretera LLucmajor 

05/09/2017 Entrevista IB3 TV - Temps de natura sobre contaminació atmosfèrica 

06/09/2017 Entrevista Ràdio Illa de Formentera sobre contaminació atmosfèrica 

07/09/2017 Reunió coordinació estatal Escola Sostenibilitat 

12/09/2017 Reunió Consell Econòmic i Social 

15/09/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Torà - BlueIslands 

17/09/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja sa Canova - BlueIslands 

19/09/2017 Reunió coordinació estatal Escola Sostenibilitat 

24/09/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Caragol - BlueIslands 

26/09/2017 Reunió Plataforma NoalTTIP Mallorca 
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DATA ACTIVITAT 

27/09/2017 Formació compostatge Marratxí 

28/09/2017 Reunió sobre el SDDR amb Retorna, Amigos de la Tierra, Deixalles 

28/09/2017 Reunió amb voluntaris per la preparació Dia d’Acció per la justícia climàtica 

29/09/2017 

01/10/2017 

Formació estatal a Loporzano (Aragó) - Escola de Sostenibilitat - Formació sobre 
ramaderia intensiva  

02-06/10/2017 Exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a l’AAVV Garau Columnes – Temps d’Oci 

05/10/2017 Reunió amb voluntaris per la preparació Dia d’Acció per la justícia climàtica 

06/10/2017 Reunió coordinació estatal Escola Sostenibilitat 

09/10/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

09/10/2017 Reunió amb la Direcció General d’Energia sobre la llei de canvi climàtic 

09-13/10/2017 Exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a l’AAVV Bon Aires - Savaso 

10/10/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

11/10/2017 Reunió amb voluntaris per la preparació Dia d’Acció per la justícia climàtica 

13/10/2017 Reunió amb coordinació de Presidència del Govern sobre TTIP i CETA 

13-15/10/2017 Exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ a la fira Mercat Social a la Misericòrdia 

14/10/2017 Mural i activitats pel Dia d’Acció per la justícia Climàtica 

14/10/2017  Entrevistes Cadena Ser, IB3 Ràdio i TV sobre el Dia d’Acció Global 

16/10/2017 Reunió Comissió D’Impuls per al Turisme Sostenible 

17/10/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

17/10-
03/11/2017 

Exposició ‘Aigua és vida que no se t’escapi’ al CEIP Ses Bassetes d’Andratx 

18/10/2017 Participació en la taula rodona sobre voluntariat - UIB 

18/10/2017 Reunió de la Xarxa per la Sobirania Energètica a Mallorca 

20/10/2017 
Acció de recuperació d’olivars i marges amb turistes  al barranc de Biniaraix - 
‘Protegeix la Serra de Tramuntana’ 

23/10/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

23/10/2017 Reunió amb la Conselleria d’Energia sobre llei de canvi climàtic 

24/10/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

24/10/2017 
Xerrada sobre el projecte ‘Protegeix la Serra de Tramuntana’ a un grup de 
sindicalistes alemanys 

25/10/2017 Reunió amb Tramuntana XXI per fer una segona formació de guies de muntanya  

30/10/2017 Reunió amb artistes holandesos sobre residus a les platges 

30/10/2017 Reunió del grup de treball local d’agricultura 

06/11/2017 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 
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DATA ACTIVITAT 

06/11/2017 Entrevista IB3 Ràdio sobre glifosats 

07/11/2011 - 
gener 2018 

Exposició al CEPA Camp Rodó dels treballs de recerca i el vídeo realitzat durant el 
projecte anual de dependència al petroli i impactes als països empobrits 

08/11/2017 
Taula rodona al Club Diari de Mallorca: El ciutadà com a agent de canvi de model 
energètic  

09/11/2017 Formació: El ciutadà com a agent de canvi de model energètic 

10/11/2017 Reunió amb el conseller Marc pons pel tancament d’es Murterar 

11/11/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Caragol - BlueIslands 

12/11/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja sa Canova - BlueIslands 

13-19/11/2017 Fotoacció “Estem en el mateix vaixell front al canvi climàtic” 

17/11/2017 Activitat de recollida de residus i microplàstics a la platja es Torà - BlueIslands 

20-24/11/2017 
Exposició de residus itinerant durant la setmana de prevenció de residus a diferents 
municipis d’es Raiguer 

24-26/11/2017 Trobada estatal Escola de Sostenibilitat a Madrid - formació sobre residus  

28/11/2017 
Reunió de coordinació amb BUND i BTE del projecte ‘Protegeix la Serra de 
Tramuntana’ 

30/11/2017 Entrevista per Tot Inclòs sobre creuers i massificació turística 

01/12/2017 Reunió amb ajuntament de Palma sobre agroecologia 

04/12/2017 Reunió amb Mallorca Preservation Fund 

05/12/2017 Reunió amb ajuntament de Palma sobre el carril bici 

07/12/2017 Entrevista IB3 TV sobre Llei Agrària i els transgènics 

12/12/2017 Entrevista  

13/12/2017 Reunió de la Mesa de Residus del Consell de Mallorca 

15/12/2017 Reunió de coordinació estatal de l’àrea d’energia 

18/12/2017 Reunió de coordinació estatal de l’àrea de residus 

18/12/2017 Xerrada als alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca 

19/12/2017 Reunió de coordinació estatal Escola Sostenibilitat 

19/12/2017 Celebració de la festa de final d’any amb socis i voluntaris d’Amics de la Terra 

20/12/2017 Reunió amb Mateu Morro sobre situació ramaderia a Balears 

21/12/2017 Participació al mercadet solidari de l’IES Bendinat 

21/12/2017 Reunió de coordinació estatal Escola Sostenibilitat 
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FINANÇAMENT 

Per a la realització de les nostres campanyes i activitats hem comptat amb el suport dels nostres socis i 

donants individuals, així com d’algunes administracions públiques i altres entitats a les quals agraïm el 

seu suport i la seva confiança en les nostres actuacions: 

 Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 Ajuntament de Palma. Àrea d’Educació, Família, Majors i Immigració 

 Ajuntament de Marratxí. 

 Ajuntament de Esporles. 

 Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 

 Mancomunitat es Raiguer. 

 Govern de les Illes Balears, Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus. 

 Govern de les Illes Balears, Direcció General de Cooperació i Immigració.  

 Consell de Mallorca, Departament de Medi Ambient.  

 Consell de Mallorca, Departament de Territori. Consorci Serra de Tramunana. 

 BUND (FOE Alemanya). 

 Unió Europea. 

Altres: 

 Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya. 

 Ferrocarril de Sóller. 

 Universitat de les Illes Balears. 

 Club Diario de Mallorca. 

 Col·legi CIDE.  

 IES Bendinat. 

 IES Manacor. 

 IES Baltassar Porcell.  

 Escola Danesa. 

 Yo Comunico. 

 Col·legi The Academy. 

 APAEMA. 
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AGRAÏMENTS 

Volem donar les gràcies a totes aquelles entitats, associacions, col·laboradors i grups amb els que hem 

treballat estretament per desenvolupar projectes o accions concretes per millorar el medi ambient a 

Mallorca, i a les empreses que ens ajudeu de manera puntual o continua. 

Agrair especialment a la nostra base social que fa possible la nostra tasca i que amb la seva implicació 

ens ajuda a arribar més lluny. Totes les persones sòcies que ens donen suport, que s’impliquen de valent 

i que es sumen perquè se senten identificats amb la nostra tasca, valors i missió. Totes les persones 

voluntàries la gran labor que fan aportant dedicació, coneixements, alegria, motivació, ganes de canviar 

el món, etc. Totes les persones sòcies i voluntàries formen l’associació, i sense elles la nostra feina no 

tindria el mateix sentit ni el mateix abast. 

També volem agrair les aportacions econòmiques a totes les persones sòcies, donants i empreses que 

ens ajuden a diversificar els nostre pressupost per poder continuar i fer la nostra missió una realitat. 

Per últim, volem agrair a la Junta Directiva d’Amics de la Terra Mallorca la seva implicació i dedicació, 

que malgrat no es veu, fan una gran labor de decisió, decisió i execució. 
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