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Amics de la Terra Mallorca es va fundar en 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 de la federació ecologista d’àmbit 

estatal Amigos de la Tierra España i d'àmbit internacional Friends of the Earth International, una de les xarxes 

ecologistes més extenses del món. El nostre grup a Mallorca compta amb persones sòcies, voluntàries i un 

equip tècnic professional. La nostra intenció és fer una aportació significativa per al medi ambient i la 

comunitat local. 

La defensa del medi ambient la realitzem mitjançant diferents accions, des d’activitats de sensibilització 

d’adults i escolars fins a reivindicacions, presentació de denúncies i al·legacions, comunicats de premsa i 

actuacions al carrer, també aprofitant la comunicació a la web i xarxes socials per difondre els nostres valors. 

Les nostres actuacions s'impulsen principalment des d’aquestes 8 àrees d’acció: 

 

1. JUSTÍCIA CLIMÀTICA 

Pressionem políticament perquè adoptin mesures per a lluitar contra la crisi climàtica, a la vegada que exigim 

Justícia Climàtica amb els països del Sud Global i promovem la sobirania energètica. Denunciem el sistema 

energètic actual, defensem la democratització i descentralització de l'energia, impulsem un canvi de model 

energètic fomentant l'estalvi, l'eficiència, l'autoconsum energètic domèstic i comunitari i les energies 

renovables. Promovem una mobilitat sostenible que posi a les persones, i no als mitjans de transport 

contaminants, en el centre de les polítiques. 

 

2. SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 

Lluitem per una agricultura, ramaderia i alimentació ecològica i local que cobreixin les necessitats de les 

persones productores i consumidores. Treballem per a avançar cap a la sobirania alimentària global i local, 

fomentant el consum de proximitat i la compra directa i a preu just a l'agricultor. Lluitem contra el cultiu i 

consum d'aliments transgènics. 

 

3. RECURSOS NATURALS I RESIDUS 

Fomentem l'accés i consum equitatiu dels recursos naturals, promovem diferents models de prevenció de 

residus com el compostatge domèstic o comunitari o el residu zero, donem suport a iniciatives de reutilització 

com el sistema de retorn d'envasos, lluitem contra el consum d'un únic ús. El millor residu és el que no es 

genera i per això fomentem un canvi de consum individual i col·lectiu. 

 

4. BIODIVERSITAT I TERRITORI 

Fomentem la conservació de la biodiversitat terrestre i marina, i pressionem políticament per a aconseguir-

ho. Treballem per a millorar la conservació i recuperació d'espais naturals. Duem a terme projectes de 

conservació a la Serra de Tramuntana i activitats de Custòdia del Territori. 
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5. JUSTÍCIA ECONÒMICA 

Lluitem per a aconseguir un canvi del model econòmic actual basat en la depredació del territori i els recursos 

naturals, el consum desenfrenat i la insolidaritat. Eduquem i fem sensibilització al desenvolupament sobre els 

impactes ambientals en països del Sud Global. Fem pressió política per a parar els Tractats Internacionals de 

Lliure Comerç i Inversions, lluitem per una economia justa. Donem suport a les lluites de les comunitats 

afectades a través de la nostra federació internacional i denunciem empreses sobreexplotadores i 

destructores de la naturalesa. 

 

6. EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Conscienciem i eduquem a generacions joves i adultes, en l'àmbit escolar i no escolar, amb la missió de 

fomentar un canvi local i global cap a una societat respectuosa amb el medi ambient, justa i solidària. 

Treballem en educació transformadora i en la formació per a passar a l'acció. 

 

7. PARTICIPACIÓ 

La participació de persones sòcies, voluntàries i simpatitzants són transversals a la nostra tasca diària. Ajuntem 

a les persones per a realitzar un canvi que ningú de nosaltres pot aconseguir tot sol. Per això, fomentem la 

participació activa i col·lectiva a tots nivells. Treballem en xarxa amb altres grups de la federació d'Amics de la 

Terra i participem en diverses plataformes locals a Mallorca per a protegir el territori. 

 

8. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

Treballem del local al global promovent campanyes per involucrar a la ciutadania i donar a conèixer les 

alternatives més sostenibles. Proposem solucions i som positius. Una ciutadania informada i compromesa és 

la millor garantia de canvi, un canvi per la gent i per la Terra, i la comunicació és bàsica per assolir els nostres 

objectius.  
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 A. ÀREES D’ACCIÓ 
 

1. JUSTÍCIA CLIMÀTICA 
 

2019 ha estat l’any de la lluita climàtica a escala global i local. A nivell balear, vam celebrar a principis d’any, 

l’aprovació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, a la qual hi havíem aportat esmenes i donat 

suport al llarg del procés d’esborrany i tramitació parlamentària, ja que per primera vegada, el repte del canvi 

climàtic aconseguia rang de llei, i es marcava el full de ruta de la descarbonització de les Illes. 

Vam donar suport específic també a la prohibició del dièsel a partir del 2025 a les Balears, punt contemplat a 

aquesta Llei i més castigat pels sectors opositors.   

 A escala global, la joventut va despertar-se i va iniciar 

mobilitzacions demanant acció i justícia climàtica, missatge que 

les entitats ecologistes hem treballat històricament i per tant 

recolzem. A Mallorca vam recolzar les seves mobilitzacions, i 

participar en la Vaga Mundial pel Clima. També vam participar en 

la creació de l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Mallorca, la 

qual, de manera similar a les aliances estatals, va començar a fer 

pressió perquè els Ajuntaments de l’illa aprovessin la declaració d’emergència climàtica. 

 Vam fer difusió de la nova legislació estatal favorable a 

l’autoconsum energètic, vam organitzar una formació sobre 

autoconsum energètic amb una part teòrica i una visita pràctica a 

un parc fotovoltaic, per apropar la ciutadania a aquesta finestra 

d’oportunitats d’energies renovables. Vam organitzar una taula 

rodona i debat amb experts sobre Apoderament ciutadà i 

transició energètica. 

Vam organitzar dues xerrades sobre “Llars Verdes” dirigides a famílies, tractant d’energia i mobilitat 

sostenible. 

 Vam participar en el naixement de la plataforma contra els 

megacreuers amb més entitats ambientals, socials i veïnals, 

per demanar una moratòria en l’arribada de megacreuers al 

port de Palma, la qual va organitzar un esdeveniment 

internacional al respecte, un manifest amb campanya de 

firmes, i una acció a un veler.  

La plataforma anti autopistes, de la qual formem part, va 

seguir activa durant el 2019. Als darrers dies de l’any, vam 

participar en el naixement de la plataforma contra l’ampliació 

de l’aeroport de Palma.  

Donem suport, d’aquesta manera, a tots els moviments que demanen la reducció d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle i la paralització d’ampliacions d’infraestructures que impliquen un increment d’aquestes. 
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 Abans de la celebració de la COP25 vam organitzar un 

cinefòrum sobre Justícia Climàtica, amb la projecció del 

llargmetratge “Anote’s Ark” i col·loqui amb experts del 

Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic de la UIB.  

La COP25 va canviar d’ubicació de Xile a Madrid, i les entitats 

ecologistes vam estar presents a les mobilitzacions demanant 

acords vinculants en les negociacions globals per la lluita 

contra  el canvi climàtic. Vam comptar amb la participació de la nostra federació internacional (Friends of the 

Earth) a dins dels espais de negociació, fent seguiment i incidència política. 

Finalment, vam signar un acord de col·laboració amb ECOTXE, per al foment de la mobilitat elèctrica 

compartida i sostenible a Mallorca, i d’aquesta manera, les persones sòcies d’Amics de la Terra Mallorca poden 

ser usuàries dels cotxes elèctrics compartits sense haver de realitzar l’aportació de 100 € de capital social 

obligatori d’Ecotxe durant el primer any. 

 

2. SOBIRANIA ALIMENTÀRIA  
 

Durant el 2019 hem realitzat activitats per promoure la sobirania alimentària, els aliments de KM0 i ecològics, 
el compostatge, el consum responsable d’aliments, etc. 

Un dels eixos de feina va ser la campanya 
“Menys carn, millor carn”, per fomentar una 
reducció del consum de carn a la vegada que 
es visibilitzen alternatives sostenibles a la 
ramaderia industrial: la ramaderia extensiva 
i/o ecològica i la vegetalització parcial/total 
de la dieta. Per aquesta campanya vam 
elaborar una Exposició de 4 panells, la qual va 
visitar la UIB, el Centre Flassaders de Palma, 
Orient i Porreres. També vam distribuir 

fulletons informatius de la campanya, i vam realitzar enquestes de consum de carn a població de Mallorca. 

Per conèixer els serveis ambientals de la ramaderia sostenible, vam organitzar 2 visites a finques 
agroecològiques amb ramat en extensiu: a Son Vell (Son Macià, Manacor) i a la finca Es Burotells (Calvià). 

Per visibilitzar la problemàtica de rendibilitat econòmica amb la 
qual es troba el sector de la ramaderia extensiva i ecològica a 
Mallorca, vam realitzar enquestes a ramaders i agents varis del 
sector, i vam organitzar una reunió a la Conselleria d’Agricultura 
amb representants polítics, ramaders i sindicats.  

Hem organitzat un curs de formació de Cultiu Biointensiu de 3 dies 
de durada a una finca d’Alcúdia, en col·laboració amb la nostra 
coordinació estatal, que va ser molt exitós. 

Vam participar en la Fira d’Agricultura Ecològica de Porreres i la 
Setmana Sostenible i Saludable de la UIB, per contribuir a la 
sensibilització ciutadana. 
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 Juntament amb altres entitats de l’illa vam participar en el moviment per a recuperar el dret a beure aigua de 
l’aixeta, situació ocasionada per la falta de disponibilitat de dades sobre la qualitat de l’aigua de l’aixeta, la 
qual cosa provoca confusió i un possible excés en el consum d’aigua embotellada. 

 

3. RECURSOS NATURALS I RESIDUS  
 
 
A principis d’any vam celebrar l’aprovació de la Llei de Residus de les Illes Balears, a la qual també hi havíem 
aportat esmenes i donat suport al llarg del procés d’esborrany i tramitació parlamentària, ja que es basa en la 
prevenció i reducció abans de la generació dels residus, missatge que compartim des de les entitats ecologistes. 
 

Durant el 2019 hem continuat apostant pel 
Compostatge domèstic i comunitari, hem organitzat 
un parell de cursos a municipis diferents, una “trobada 
de compostaires” a Marratxí amb una trentena 
d’assistents i hem instal·lat l’Exposició de la situació 
compostatge a Mallorca a tres indrets de Palma, a 
Marratxí i a Porreres. 

 
Vam organitzar una xerrada sobre “Llars Verdes” dirigides a famílies, de reducció de residus i elaboració de 
cosmètics casolans, amb aforament de 30 persones complet i llista d’espera. 

 
A nivell més ampli, hem contribuït a un estudi sobre compost i canvi 
climàtic de la nostra coordinadora estatal, amb l’objectiu d’analitzar la 
contribució del compostatge a la reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Vam aportar dos mostrejos de sòl abans i després de 
l’aplicació del compost de planta de metanització. 
 
Hem col·laborat en diferents neteges de platges ciutadanes, amb la 
campanya estiuenca de “No más colillas en el suelo” i vam organitzar una 
neteja reivindicativa per al World Clean Up Day a Palma, amb auditories 

de marques comercials dels residus trobats. 
 
 La plataforma “Per una Mar Sense Plàstic” a la qual participem, que defensa 
la implantació del SDDR a Mallorca, va estar activa a les festes de Sant 
Sebastià de Palma i altres llocs. 
 
Vam adreçar un escrit a la Direcció General de Política Industrial del Govern 
de les Illes Balears, per a sol·licitar suport i reclamar canvis en l’àmbit dels 
residus neumàtics al nou reglament que regula la inspecció tècnica de 
vehicles a l’Estat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 
 

Memòria Anual 2019 

 

 4. BIODIVERSITAT I TERRITORI 
 
 

Durant la primavera de 2019 vam realitzar les 3 darreres activitats del projecte de 
col·laboració amb Amics de la Terra Alemanya (BUND), que hem dut a terme des 
del 2016, implicant a turistes en la conservació de la Serra de Tramuntana. 
 
Vam organitzar la darrera jornada amb turistes, voluntaris locals i guies de 
muntanya, amb tasques de conservació al Barranc de Biniaraix; vam portar el 
projecte en forma de tallers educatius sobre la conservació de la Serra als darrers 
2 centres participants on es cursen Cicles Formatius d’Activitats Fisicoesportives 
(dirigides a futurs Guies de Muntanya encara estan a la seva formació) en 
col·laboració amb l’Associació de Tècnics i Guies de Muntanya de Balears; i vam 
presentar la nova web “Made in Tramuntana”, un directori de productes de la 
Serra i els seus punts de venda, amb l’objectiu de facilitar el consum directe i local. 

 
Finalment, vam presentar tots els resultats d’aquest 
projecte pilot a un esdeveniment amb una trentena 
d’assistents, i al qual es va incloure una taula rodona i debat 
amb la resta d’entitats que fan feina de conservació a la 
Serra de Tramuntana, i vam clausurar el projecte amb 
bastant interès mediàtic. 
 

 
En 2019 vam formalitzar l’Acord de Custòdia amb la propietat de 
la finca de Son Torrella. L’inici de les nostres activitats en 
aquesta finca es remunta al 1995 i gràcies a la participació de 
dotzenes de socis i simpatitzants d’Amics de la Terra hem fet 
accions de reforestació, amb l’objectiu de guanyar terreny 
forestal a una finca on l’activitat agrària havia deixat poc bosc. 
Amb aquest acord signat, vam organitzar 3 activitats de Custòdia 
del Territori obertes als nostres simpatitzants, amb treballs 
forestals coordinats amb experts i acompanyats d’una formació 
sobre sanitat forestal. Van ser activitats amb una gran acollida. 
 

La històrica campanya per salvar Ses Fontanelles de la construcció del macrocentre comercial va tenir 
continuïtat en 2019 i vam treure un parell de comunicats de premsa al respecte, afegint la seva incompatibilitat 
amb l’aeroport i una crida al tancament del cas d’una vegada per totes. 
 
Vam presentar al·legacions contra el projecte de la pedrera de Sa Garrigueta Rassa (Establiments, Palma) i vam 
participar en la campanya veïnal, demanant una alternativa de restauració amb menys impacte.  
 
Vam adreçar un escrit a la Direcció General de Política Industrial del Govern de les Illes Balears, per demanar la 
inclusió a la seva web d’un apartat amb estadístiques anuals sobre l’evolució de les explotacions mineres a les 
nostres illes, amb dades d’explotació i de restauració. 
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 5. JUSTÍCIA ECONÒMICA  
 
A principis de 2019 es va presentar la Plataforma “Mallorca NO als TCIs” (ex “No al TTIP”) contra els Tractats 
de Comerç i Inversió, a la qual participem, i vam fer feina amb difusió de recollida de firmes per a la petició 
“Drets per a les persones, Normes per a les Transnacionals – Stop ISDS”. 
 

Les entitats de la plataforma vam organitzar un 
homenatge a na Berta Cáceres, reunions i 
activitats per donar a conèixer els ISDS i TCIs. 
 
Vam donar suport a la Vaga Feminista i vam 
tancar l’oficina aquell dia per anar a les 
mobilitzacions de Palma. 
 

Vam organitzar un estudi sociològic per joves, amb una desena d’ells i amb l’ajuda d’un expert, per a contribuir 
a un estudi de la nostra coordinadora estatal, sobre la seva percepció dels problemes ambientals i les possibles 
solucions. 
 
Vam organitzar un col·loqui  sobre Tractats de 
Comerç Internacionals i els seus impactes socials i 
ambientals. 
També vam organitzar un taller per visibilitzar la 
figura dels Defensors Ambientals del Sud Global, 
uns dels assumptes demandats per les comunitats 
indígenes en la COP25. 

 
 
 
 

6. EDUCACIÓ AMBIENTAL ESCOLAR 
 
En 2019 hem fet més de 150 tallers per a Educació Primària i per a Educació Secundària, tant a centres educatius 
de Palma, com a la resta de l’illa. 
 

 Educació Primària: 
 
Vam aprofitar l’inici del curs escolar 2018-2019 per a estrenar un nou taller escolar sobre la protecció de la 
Posidònia oceànica, el qual va tenir molt d’èxit i demanda per la part dels centres, a causa de la seva originalitat.  
 
Els nostres tallers són de temàtica diversa, relacionats amb les àrees de la 
nostra feina:  
 

a) Recursos naturals i residus: “Reduïm els residus” i “La matèria 
orgànica i el compostatge” 

b) Sobirania alimentària: “Els Aliments i la Natura” 
c) Biodiversitat: “La Posidònia, quin tresor!” 
d) Justícia climàtica: “Reduïm la petjada de carboni” 

 
Durant el curs escolar 2018-2019 hem dut a terme gairebé 100 tallers en més de 40 centres educatius, i hem 
arribat a quasi 2500 alumnes d’Educació Primària, consolidant un any més, la importància de l’educació 
ambiental a les aules. 
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 Educació Secundària: 
 
Els tallers de Secundària són de temàtica de canvi climàtic, justícia climàtica i consum d’energia i formen part 
del nostre projecte anomenat “La nostra dependència del petroli i els impactes als països del Sud Global”.  
 
En aquest projecte treballem l’educació transformadora mitjançant tècniques d’aprenentatge i servei i 
aprenentatge per projectes, i suposa una col·laboració intensiva de 2 centres educatius per curs escolar i el 
suport de la Direcció General de Cooperació i la nostra coordinadora estatal Amigos de la Tierra España.  
És un projecte capdavanter que duem a terme des de 2016 i va estar reconegut per la “Global Education Network 
Europe” com a una de les iniciatives innovadores en educació de tota Europa en 2018. 
 
Durant el 2019 els 2 centres col·laboradors amb nosaltres han estat el CEPA Camp Rodó de Palma i l’IES 
Llucmajor. 
Hem dut a terme un total de 40 tallers i hem arribat a uns 150 alumnes aproximadament. 
 
Aquests tallers de Secundària van produir el vídeo “Ya si eso, mañana” estrenat a l’estiu 2019, i van preparar el 
rodatge dels 5 capítols de la sèrie “Informatius del Demà”, estrenat en 2020.  
 
Aquests productes audiovisuals, als quals la col·laboració de l’alumnat és capital, són unes de les nostres eines 
d’educació ambiental que arriba més lluny, botant de l’àmbit de l’educació formal a altres de la societat i 
generant un moviment mediàtic considerable gràcies al missatge que transmeten, llançats des de les nostres 
xarxes socials i canal de YouTube. 
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7. PARTICIPACIÓ  

 
En 2019 vam començar una feina de reorganització dels eixos de participació, aprofitant l’aprovació de la nova 
Llei de Voluntariat de les Illes Balears i la transferència de les competències de Participació i Joventut del Govern 
autonòmic als Consells Insulars.  
 
Hem actualitzat les nostres bases de dades a més que volíem apoderar i facilitar formació ambiental a totes les 
persones interessades en participar amb nosaltres com activistes. 
Vam llançar un qüestionari per actualitzar les dades i seguirem fent feina en aquest sentit al llarg del 2020, per 
adequar les expectatives amb la realitat i amb la finalitat desitjada per la nostra organització. 
 
Participem també al procés obert a la nostra coordinadora 
estatal per protocolaritzar i enfortir aquest punt als grups 
locals, amb l’objectiu d’unificar recursos formatius i 
dinàmiques de participació de la ciutadania.  
 
Durant aquest any, hem seguit treballant en activitats 
participatives, i les persones voluntàries han estat un punt 
molt important per dur a terme la nostra tasca: a la Fira de 
Medi Ambient de Blanquerna, la de l’Ateneu de L’Elèctrica, la de Sa Possessió, la de Porreres, amb la màquina 
SDDR en Sant Sebastià, a la UIB, als treballs forestals de Son Torrella i del Barranc de Biniaraix, a les neteges de 
platges, mobilitzacions per lluitar contra el canvi climàtic, creació d’una web, i molts exemples més.  
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8. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
 
 
El desembre del 2019 Amics de la Terra va complir 25 anys de feina.  
 

Per celebrar aquesta ocasió especial, vam dissenyar un logo específic, vam 
estrenar la nostra web amb un nou estil, vam crear una quota específica pel 25 
aniversari per a nous socis, i vam organitzar dues celebracions específiques: 
una a la primavera, amb una activitat a la natura, i l’altra al desembre (data 
real de l’aniversari) amb una festa oberta a tothom amb música en directe i 
menjar.  

 
Durant l’any hem enviat nombrosos newsletters / butlletins 
informatius sobre les nostres activitats, a la nostra base de 
simpatitzants, amb 2000 contactes.   
 
També ens hem comunicat amb les persones sòcies, i vam fer 
un petit homenatge als socis amb més antiguitat a 
l’associació. 
  
La nostra visibilitat als mitjans de comunicació ha estat molt 
positiva, amb nombroses entrevistes a la televisió 
autonòmica (IB3), tant en directe al plató, com a diferents 
ubicacions. Diferents programes de ràdio ens han entrevistat 
i cridat per comentar la nostra posició i demanar la nostra opinió. 
 
La premsa escrita ha recollit també les nostres impressions i publicat 
la trentena de notes de premsa que hem publicat al llarg del 2019. 
 
Les nostres 3 xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) han 
experimentat un increment exponencial en nombre de seguidors a 
causa de l’esforç específic en aquest sentit.  
 

- Facebook:  
o inici 2019: 3342 seguidors 
o final 2019: 4013 seguidors 

 
- Twitter:  

o inici 2019: 2174 seguidors 
o final 2019: 2404 seguidors 

 
- Instagram:  

o inici 2019: 601 seguidors 
o final 2019: 1030 seguidors 
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 B. PLATAFORMES, CONSELLS, REUNIONS I ASSEMBLEES 
 

 PLATAFORMES - formem part de les següents: 
 

1. Plataforma Anti-autopistes 
2. Plataforma Contra l’ampliació de l’Aeroport de Palma 
3. Plataforma Contra els Megacreuers  
4. Per una mar sense plàstics (SDDR) 
5. Pacte per a la reutilització dels residus (coordinat per Rezero) 
6. Xarxa per la Sobirania Energètica de Mallorca 
7. Alianza per l’Emergència Climàtica de Mallorca 
8. No als TCI Mallorca 
9. ConBici  
10. Ecotxe 
11. Alianza Mar Blava  
12. Moviment per a recuperar el dret a beure aigua de l’aixeta (coordinat per Save the Med) 
13. Volem Bosc  
14. Salvem Ses Fontanelles 
15. Manifest pel rescat de la plaça Major de Palma (coordinat per Palma XXI) 
16. Pacte per la Tramuntana (coordinat per Tramuntana XXI) 
17. Coordinadora d’ONGDs de Mallorca 
18. Moviment Ecolocal de Mallorca (MEM) 

 

 ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA - som membres dels següents: 

 

1. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i 
Treball.  

 
2. Consell Assessor de l’Energia, de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. 

 
3. Consell de la Mineria, de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. 

 
4. Consell de la Indústria, de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. 

 
5. Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears (CAFFIB), de la Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca. 
 

6. Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 
 

7. Comissió de l'Impost de Turisme Sostenible, de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears 
(AETIB), Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. 
 

8. Mesa Permanent del Consell de Participació de la Serra de Tramuntana, del Consorci Serra de 
Tramuntana - Patrimoni Mundial (ens públic format pel Govern de les Illes Balears i pel Consell Insular 
de Mallorca). 

 
9. Junta Rectora del Parc Natural de Dragonera  

 
10. Junta Rectora del Parc natural de Mondragó  

 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=475
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=475
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2390298
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 11. Junta Rectora del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) 

 

 REUNIONS: 

 

Durant el 2019 hem dut a terme diverses reunions amb diferents representants polítics i tècnics.  
Vam entregar les nostres propostes ambientals als partits polítics de cara a les eleccions autonòmiques i 
municipals de maig de 2019.  
 

- 03/01/2019 - Reunió de la XSEM amb el Director General d’Energia i Canvi Climàtic (Joan Groizard). 
 

- 30/09/2019 - Reunió amb Conseller Transició Energètica i Sectors Productius (Juan Pedro Yllanes) i el 
Director General d’Energia (Aitor Urresti).  

 

- 17/10/2019 - Reunió amb el Conseller de Medi Ambient i Territori (Miquel Mir) i els Directors Generals 
d'Espais Naturals i Biodiversitat (Llorenç Mas), de Recursos Hídrics (Juana María Garau). 

 

- 18/10/2019 - Reunió amb 2 tècnics del Servei de Ramaderia de la Conselleria d’Agricultura (Pau Alorda 
i Pau Llabrés), sobre ramaderia extensiva a Mallorca. 

 

- 2/12/2019 - Reunió amb el Gerent d’IBANAT (Joan Ramon Villalonga) sobre el projecte de Custòdia del 
Territori a Son Torrella. 

 

Per altra banda, participem en diferents grups de treball a nivell estatal amb la nostra coordinadora Amigos de 
la Tierra España, tenim reunions periòdiques i formem part de la Junta Directiva Estatal. 

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

 

 ASSEMBLEES:  
 
- ESTATAL: 
Amics de la Terra Mallorca pertany a la federació Amigos de la Tierra España, 
i com tal, participem en les seves assemblees anuals. En 2019 es va celebrar 
a Eivissa, del 24 al 26 de maig, i integrants de tots el grups locals vam 
participar-hi. 
 
 
- LOCAL:  

Amics de la Terra Mallorca vam celebrar la nostra assemblea dissabte 27 
d’abril de 2019 en Orient. Amb totes les persones sòcies assistents, vam 
treballar de forma dinàmica les propostes de treball per 2019, i vam 
aprofitar també per a realitzar una dinàmica participativa sobre la nova 
campanya en contra de la ramaderia industrial. 
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C. FINANÇAMENT I AGRAÏMENTS 

 Agraïm el suport econòmic durant el 2019 a les següents entitats i empreses:   

- Govern de les Illes Balears: Conselleria d’Afers Socials i Esports (DG Cooperació), Conselleria de Medi 

Ambient i Territori (DG Residus, Qualitat Ambiental i Educació Ambiental). 

- Consell Insular de Mallorca: Consorci de la Serra de Tramuntana 

- Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya 

- Ajuntament de Palma: Àrea d’Educació (PalmaEduca) i Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 

- Ajuntament d’Inca 

- Ajuntament de Marratxí 

- Campanya internacional Break Free from Plastic  

- Amigos de la Tierra España 

- BUND (Amics de la Terra Alemanya) 

- Fundació alemanya DBU  

- Govern d’Espanya: Fundación Biodiversidad 

- Ferrocarril de Sóller 

- Club Hotel La Dorada, Sóller 

- Aguabar, Palma 

- FastenWandern Mallorca, Sóller 

També agraïm a totes aquelles persones individuals que ens han ajudat amb una donació. 

Volem donar les gràcies a totes aquelles entitats, associacions i plataformes amb els que hem treballat en equip 
per a la defensa del medi ambient a Mallorca. 

Però, sobretot, volem agrair a totes les persones voluntàries que ens han ajudat en tasques de gestió a l’oficina 
(traduccions, disseny de cartells, inventaris, tasques administratives), de representació i comunicació (reunions 
de plataformes, notes de premsa, entrevistes a mitjans de comunicació, xerrades sobre la nostra associació), 
com a formadors/ponents sobre temes específics, amb idees creatives i dinamització de les plantejades, i a 
totes les persones que han participat en l’organització i desenvolupament d’activitats durant tot l’any 
(Assemblea Local, fires, tallers, sortides, acciones reivindicatives, preparació i celebració de les activitats).  

Finalment, volem agrair a la Junta Directiva, amb el President, Secretària General, Tresorer i sis vocals, la seva 
tasca voluntària imprescindible que fan. 

Sense el vostre compromís i implicació, de persones sòcies, donants, i voluntàries, no podríem arribar tan 
lluny. Gràcies. 

 

 
*** 

Març 2020 

*** 


