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 El 2020 ha estat un any travessat pel brutal impacte de la crisi sanitària per la pandèmia COVID-19, i des 

d'aquesta associació ecologista hem unit la nostra veu i energia per a exigir cures, solidaritat i acció, perquè 

les persones i el planeta se situïn en el centre de les polítiques i per davant dels beneficis econòmics privats i 

excessivament enfocats a curt termini, tant a escala local com global. 

Necessitem una recuperació post-COVID verda i justa, a escala social i ambiental. 

La natura i la seva biodiversitat són essencials per a la nostra salut i benestar, a més de ser claus per a la salut 

del planeta. De fet, la crisi sanitària de la COVID-19 ha deixat encara més palesa que la nostra salut, la dels 

ecosistemes i la del conjunt del planeta estan interrelacionades i són dependents entre sí. 

No obstant això, la situació actual d’explotació de recursos naturals i de contaminació, a causa del model de 

desenvolupament que hem dut a terme els països del nord global en les últimes dècades, amb un estil de 

consum, de producció d'energia, d'aliments, de residus, d'emissions pel tipus de transport, etc… està arribant 

a un punt de no retorn.  

L'emergència de la COVID-19 i la crisi ecològica i climàtica tenen moltes sinergies en les seves causes, 

conseqüències i realitats locals i globals interconnectades. Diversos estudis científics, incloent els de la pròpia 

ONU, ja han tractat aquesta interconnexió, com, per exemple: la pèrdua d'ecosistemes i de la biodiversitat a 

causa del canvi climàtic, el consegüent increment del risc de zoonosi (com la COVID-19) i l'agreujament de la 

vulnerabilitat social i ambiental que es deriven de totes aquestes crisis.  

És per això que des d’Amics de la Terra Mallorca continuem apostant per una societat on la justícia social i 

ambiental siguin les premisses principals, impulsant processos educatius de transformació social per a 

construir una ciutadania global, solidària, crítica, capacitada i participativa. 

Una ciutadania compromesa amb aquests valors és la millor garantia de canvi, un canvi per a la gent i per a 

la Terra.  

 

********************** 

 

Amics de la Terra Mallorca es va fundar l’any 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. 

Realitzem la defensa del medi ambient 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: 
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 1. JUSTÍCIA CLIMÀTICA 

Pressionem políticament perquè s’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 i 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. 

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 aturar 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 sobre explotadores i 
destructores de la natura i de les comunitats locals. 

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. 

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. ÁREAS DE ACCIÓN  
 

1. JUSTÍCIA CLIMÀTICA 
 

Vam iniciar l'any amb una nova edició de la nostra periòdica i 

popular formació teòrico-pràctica sobre Autoconsum 

energètic amb l'objectiu d'animar a la ciutadania a ser agents 

actius en la transició energètica renovable, inclosa una visita 

guiada explicativa a la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum 

de l'Hospital d'Inca. També repliquem la part teòrica en una Associació de veïnats de Palma i per a veïnats de 

Deià a través d'una petició per part del seu Ajuntament. 

La taula rodona amb experts en participació ciutadana i energia comunitària que teníem planificada, es va 

haver de cancel·lar amb l'inici de l'estat d'alarma. 

Prèviament a l'esclat de la crisi sanitària, 

participàrem en mobilitzacions de la plataforma 

contra l'ampliació de l'aeroport de Palma i de la 

plataforma anti-autopista, exigint la paralització 

d'infraestructures que impliquen l'increment 

d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. 

D'altra banda, donàrem suport a les iniciatives de diferents administracions locals i regionals respecte a la 

conversió de carrers en zona de vianants (Palma) i la reducció de velocitat a 80 km/h que el Consell Insular 

de Mallorca aprovaria de cara al 2021 per a la via de cintura de Palma amb l'objectiu d'augmentar seguretat i 

reduir emissions. 

Si bé l'any anterior va ser l'any de les mobilitzacions 

climàtiques, el 2020 ha vingut òbviament marcat per les 

restriccions sanitàries que han impedit realitzar i perpetuar 

mobilitzacions socials als carrers. Hem participat i impulsat 

moltes d'elles en format virtual en l'intent d'evitar que 

aquestes demandes climàtiques caiguessin en l'oblit col·lectiu 

i visibilitzant que, malgrat la gravetat de la crisi sanitària, 

l'emergència climàtica no s'està gestionant amb la urgència 

necessària i el termini, per a descarbonitzar l'economia i els 

nostres estils de vida i consum, s'està esgotant. 

Durant el confinament domiciliari per l'estat d'alarma organitzàrem una formació en línia sobre Autoconsum 

energètic a la qual també vam convidar a la base social d’Amics de la Terra Eivissa, vam presentar al·legacions 

i comentaris a l'Avantprojecte del Decret Regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni, vam donar 

suport a la campanya contra els rescats de les aerolínies amb doblers públics #SavePeopleNotPlanes i vam 

treballar juntament amb altres entitats socials, de l'agroecologia, feministes i ecologistes, en el manifest que 

es convertiria en el procés participatiu de “La vida al centre: per una transició post-COVID socioecològica”. 

A. ÀREES D’ACCIÓ 
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 El Dia Mundial del Medi Ambient vam animar la ciutadania a 

inundar de cors verds balcons i finestres, exigint una 

transformació justa, i vam escenificar una acció, juntament amb 

la resta de representants de l'Aliança per l'Emergència Climàtica 

de Mallorca. 

A la tardor vam coorganitzar la 2a setmana de la mobilitat IN-

sostenible i reivindicativa al costat d'entitats de defensa de 

vianants i ciclistes, i ens vam mobilitzar, com a integrants de 

l'Aliança per a l'Emergència Climàtica de Mallorca, en el Dia 

d'Acció Global pel Clima. Sorprenentment, aquesta concentració a Palma va obtenir molta difusió digital quan 

l'activista climàtica Greta Thunberg va compartir la nostra comunicació sobre aquest tema en Twitter. 

 

2. SOBIRANIA ALIMENTÀRIA  
 

Durant el 2020 hem mantingut el projecte agroecològic de cultiu 
Biointensiu, realitzant a principis de febrer una 2a edició del curs de 3 dies 
en col·laboració amb la nostra coordinació estatal, i seguint l'assessorament 
a les finques pilot col·laboradores. 

Durant el confinament ens vam estrenar en els directes d'Instagram amb un 
taller sobre agricultura urbana que va obtenir gran abast i repercussió en les 
xarxes socials. 

També vam pressionar juntament amb entitats de l'agroecologia, sindicats 
agraris, ecologistes, etc., en la petició al Govern perquè es permetés l'accés 
als horts d'autoconsum, així com en el suport a la campanya 
#SOSCampesinado per a defensar alimentació de proximitat durant el 
confinament i l'estat d'alarma. 

A la tardor vam organitzar una visita formativa a la finca de referència en 
el projecte de Biointensiu, a Petra, en la qual va haver-hi una gran llista 
d'espera (a la qual no va poder donar-se sortida en tornar-se a empitjorar 
la situació sanitària al desembre). 

Vam organitzar la projecció virtual de “Kiss the Ground”, 
nova pel·lícula que tracta el compostatge i l'agricultura 
regenerativa com una solució a la crisi climàtica, amb 
gran èxit de participants connectats en línia. 

Hem continuat movent l'exposició itinerant “Menys 
carn, millor carn” per diferents centres educatius i 
gestionant reserves per a tallers de compostatge 
domèstic, encara que la majoria d'ells es van anar 
posposant per a l'any següent, amb l'esperança que la 
situació sanitària permetés que aquestes activitats 
fossin aprofitades per més gent. 
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 Durant tot l'any vam donar suport a iniciatives que promouen la sobirania alimentària, l'alimentació ecològica 
i de proximitat i vam difondre el “Mes d'acció” per un sistema alimentari més just per a les persones i per al 
planeta organitzat per la coordinació estatal d’Amigos de la Tierra España. 

 

3. RECURSOS NATURALS I RESIDUS  
 
El 2020 ha estat un any en què els productes d'un únic ús, la indústria del plàstic i de l'envasament excessiu 
han redoblat les seves pressions per a descafeïnar la legislació que intenta reduir la problemàtica dels residus, 
amb la justificació de la crisi sanitària. 
Des d’Amics de la Terra hem difós informació sobre equips de protecció personal reutilitzables, per a alinear la 
lluita contra la COVID-19 amb l'objectiu de residu zero. 
 

Durant el confinament vam organitzar una formació en 
línia sobre compostatge domèstic, mitjançant un directe 
d'Instagram, que va tenir molt bon acolliment. 
 
Posteriorment, participàrem en la campanya internacional 
de Juliol sense plàstics, convidant als nostres seguidors en 
les xarxes socials a compartir les seves fotos sobre aquest 
tema, igual que en la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus, en la qual col·laborem en la campanya de la nostra 
coordinadora amb el lema #SobranEnvasesFaltanNormas. 
 
Vam organitzar la projecció virtual de “The Story of 
Plastic”, aclamat documental que mostra la relació directa 
entre el lobby del plàstic i el dels combustibles fòssils, el 
fracking, el de les incineradores i el de les exportacions de 
residus a països del Sud Global. 
 

 
També hem difós campanyes de la nostra coordinadora 
estatal per a exigir una nova i més ambiciosa Llei de residus 
per a l'Estat espanyol, i a escala local, hem participat en 
nombroses reunions amb el Govern sobre el desplegament 
de la Llei de residus balear, l'inici de la prohibició dels 
plàstics d'un sol ús i altres mesures que s'havien retardat a 
causa de la pandèmia. 
 
Juntament amb altres entitats vam visibilitzar la fita 
històrica quant a transparència i independència, de la 
publicació que la Conselleria de Medi Ambient va fer amb 
dades sobre gestió de residus municipals de Balears, 
procedents directament per primera vegada, de la mateixa 
administració pública i no de part de les empreses i sistemes 
integrals de gestió privats que gestionen aquests residus (ex. 
Ecoembes). 
 
Ens vam adherir al Pacte per la Reutilització, juntament amb altres entitats ecologistes i de l'economia social, 
per a exigir mesures que fomentin la reutilització i un canvi sistèmic en el model de producció i consum en el 
territori balear que prioritzi la recuperació, reparació i reutilització per a una veritable economia circular. 
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 4. BIODIVERSITAT I TERRITORI 
 
El nostre projecte de custòdia del territori en la finca de Son 
Torrella va permetre organitzar 4 jornades participatives de 
conservació de la biodiversitat al llarg de 2020, controlant 
la plaga forestal del banyarriquer de l'alzina, plantant noves 
alzines i arbustos autòctons importants per als 
pol·linitzadors, fent tasques de manteniment en les 
antigues reforestacions per a reduir el risc d'incendi 
forestal i aprenent sobre els serveis ecosistèmics 
indispensables que realitzen els pol·linitzadors a la regió 
mediterrània i en la salut dels ecosistemes. En aquesta línia, 
hem signat un acord de col·laboració en la sensibilització, 
amb el projecte europeu LIFE 4 POLLINATORS a través de 
científics del IMEDEA. 

 
El treball participatiu que realitzem amb l'eina de custòdia del territori va 
quedar plasmat en un vídeo que estrenem durant la 2a setmana de la custòdia 
del territori de les Illes Balears. 
Durant la tardor vam organitzar una visita formativa a la Comuna de Bunyola 
per a difondre la importància de conèixer i valorar els ecosistemes i el seu 
fràgil equilibri, a l'hora d'aconseguir una ciutadania implicada en la seva 
conservació. 
També vam fer possible, en col·laboració amb CineCiutat, l'única projecció de 
la pel·lícula “Honeyland” a Mallorca, una impactant i molt premiada pel·lícula 
que parla sobre l'última dona recol·lectora d'abelles d'Europa. Aquesta 
projecció presencial va formar part del cicle documental que vam organitzar 
des d’Amics de la Terra amb el nom de “Tardor de cinema transformador”, i 
va tenir una gran acollida entre els nostres soci/as i públic en general. 
 
Finalment, juntament amb altres entitats, vam presentar un comunicat a la Conselleria de Medi Ambient, en el 
qual demanàvem que el Pla Hidrològic de Balears garantís, via normes d'obligat compliment i recursos, el 
plantejament de les urgències detectades en el cicle de revisió realitzat i que s'incorporessin mesures per a la 
participació i la corresponsabilitat en un tema tan important com la planificació i gestió de l'aigua. 
 
 
 

5. JUSTÍCIA ECONÒMICA  
 
A principis de 2020 vam participar, com a membres de la 
Plataforma “Mallorca NO als TCIs – Tractats de Comerç i 
Inversió”, en una acció de suport a la Proposició No de 
Llei sobre empreses i drets humans debatuda en el 
Parlament de les Illes Balears, per a lluitar contra la 
impunitat empresarial actual, de la qual les empreses 
transnacionals es beneficien, en perjudici de comunitats 
i ecosistemes del Sud Global que són els qui sofreixen els 
seus impactes. 
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Cap al final del confinament, vam ser una de les 13 
entitats impulsores del manifest de propostes “La vida al 
centre”, per una sortida de la crisi sanitària que tingués 
com a pilars fonamentals la justícia social, climàtica i 
ambiental, la cura de persones i territori i la diversificació 
econòmica com a base per a una transició ecosocial post-
COVID. Aquest manifest va anar rebent adhesions de 
centenars de col·lectius i les més de 80 propostes van ser 
presentades en el Parlament de les Illes Balears perquè 
fossin assumides dins del debat parlamentari de la Llei de 
Reactivació Econòmica. 
El manifest es va anar difonent de manera col·laborativa i 
durant la segona meitat de 2020 es va convertir en un 

procés de transformació ecosocial que va anar autodefinint-se a través d'assemblees i mobilitzacions diverses 
a Mallorca, i que es va començar a articular en una resposta col·lectiva constructiva per a treballar la resiliència 
local davant la caiguda del sector turístic i la vulnerabilitat social derivada de la gran dependència d'aquest sector 
a Balears. 
 
Amics de la Terra també vam emetre un comunicat després 
de l'aprovació del decret llei de reactivació econòmica del 
Govern de les Illes Balears que, entre altres mesures, 
flexibilitzava regulació ambiental i social per a acudir al 
rescat del gran capital sense aturar-se a analitzar 
moltíssimes altres alternatives per a superar la crisi 
econòmica derivada de la pandèmia. 
Durant la tardor vam organitzar un estudi sociològic per a 
joves, amb una desena d'ells i la col·laboració de la nostra 
coordinadora estatal, per a contribuir a un estudi sobre la 
seva percepció dels reptes econòmics, socials i climàtics 
actuals i les possibles solucions, sinergies i visió de futur 
que els joves activistes tenen a Mallorca. 
 
Finalment, vam donar suport i difusió a l'inici d'una nova ronda judicial de l'històric litigi internacional que la 
nostra federació Amics de la Terra Internacional impulsa contra la petroliera Shell, per crims contra els drets 
humans i la justícia climàtica en les seves operacions extractives en països del Sud Global. Esperem que durant 
el 2021 aquest cas històric pugui quedar llest per a sentència i establir precedent. 
 
 

 
 

6. EDUCACIÓ AMBIENTAL ESCOLAR 
 
La pandèmia també ha estat un repte per a la comunitat escolar i des d’Amics de la Terra Mallorca hem treballat 
per a adaptar els nostres tallers educatius a les necessitats del professorat i alumnat, vam reorganitzar tot el 
calendari per a tornar a ubicar els tallers que van quedar alterats, cancel·lats i posposats, i vam actualitzar els 
nostres tallers i materials educatius per a aquest nou escenari. 
 
Malgrat tot, durant el 2020 vam aconseguir realitzar més de 80 tallers per a Educació Primària i per a Educació 
Secundària, tant en centres educatius de Palma com en la resta de l'illa. 
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  Educació Primària:  
 

Durant el curs escolar 2020 realitzàrem un total de 68 
tallers, xifra menor a l'habitual pel trasllat a 2021 de 
gran part d'aquestes reserves. 
 
Aquests tallers ens van permetre arribar a 40 centres 
educatius i a aproximadament 1.700 alumnes 
d'Educació Primària, consolidant un any més la 
importància de l'educació ambiental a les aules. 
Els nostres tallers són de temàtica diversa, relacionats 
amb les nostres àrees de treball: 
 

a) Recursos naturals i residus: “Reduïm els residus” (realitzàrem 32 tallers) i “La matèria orgànica i el 
compostatge” (hem realitzat 4 tallers). 

b) Sobirania alimentària: “Els Aliments i la Natura” (hem realitzat 3 tallers). 
c) Biodiversitat: “La Posidònia, quin tresor!” (hem realitzat 23 tallers). 
d) Justícia climàtica: “Reduïm la petjada de carboni” (hem realitzat 6 tallers). 

 

 Educació Secundària: 
 
Els nostres tallers de secundària es centren en la temàtica del canvi climàtic, justícia climàtica i consum 
d'energia, i formen part del nostre projecte denominat “La nostra dependència del petroli i els impactes als 
països del Sud Global”. 
 
Aquest projecte d'educació per a la transformació social suposa una col·laboració intensiva de 2 centres 
educatius per curs escolar, amb el suport de la Direcció General de Cooperació. 
Durant el 2020 els 2 centres col·laboradors han estat el CEPA Camp Redó (a Palma) i Es Liceu (a Marratxí). 
 
Aquests tallers són els que més impacte van sofrir amb la crisi sanitària, perquè el seu inici va coincidir amb 
l'inici de l'estat d'alarma, i una vegada acabat el confinament, el curs escolar havia finalitzat també. L'alumnat 
de les 7 classes que havia rebut el primer dels tallers, va passar a Batxillerat en acabar l'estiu, la qual cosa va 
implicar començar de nou amb les gestions durant la tardor de 2020 i reiniciant-los a partir de gener del 2021. 
 

Al febrer 2020 vam estrenar els 5 capítols de la sèrie “Informatius del demà”, resultat dels tallers realitzats a la 
fi de 2019. 
 
Aquests productes audiovisuals, en els quals la col·laboració de l'alumnat és cabdal, són una de les nostres eines 
d'educació ambiental de major abast, saltant de l'àmbit de l'educació formal a altres àmbits 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. 
   



 

 

 

9 
 

Memòria Anual 2020 

 

 7. PARTICIPACIÓ  
 

El 2020 ha estat un any complicat per a la 
mobilització social i totes les nostres actuacions 
participatives van haver d'adaptar-se a 
restriccions, aforaments, etc. canviants, seguint 
l'evolució de la pandèmia, com és obvi i 
necessari. 
El repte d'intentar substituir algunes accions 
presencials per formats virtuals va ser, malgrat 
tot, una manera de repensar noves formes de 
participació, i durant el confinament ens 
estrenem obrint una enquesta participativa a la 
nostra base social sobre prioritats d'acció durant 
l'any en curs i vam obtenir una resposta molt 
major de l'esperada, que va reforçar el nostre 
camí. 

Amb el desconfinament vam tornar a comprovar la importància 
de les actuacions de caràcter pràctic i les visites formatives, que 
són una eina per a visibilitzar el salt des de l’escala d'acció 
individual a una acció col·lectiva que pugui ser transformadora. 
 
Les jornades de custòdia del territori, amb la instal·lació de 
trampes per a controlar plagues forestals i accions de 
manteniment forestal, la visita pràctica a la finca agroecològica 
de referència del projecte biointensiu, les formacions teòrico-
pràctiques sobre autoconsum energètic, l'activisme digital, la 
participació en plataformes socials en representació d’Amics de 
la Terra, etc… són alguns exemples de les nostres activitats, amb 
l'objectiu d'animar, apoderar i facilitar la percepció, per part de 
la ciutadania, de la necessitat de transformació col·lectiva. 
 
De fet, durant el 2020 hem creat la nostra campanya transversal “La Vida en Verd” precisament per a aterrar, 
més fàcilment, aquest objectiu d'acompanyament i facilitació en aquest salt d'escala, de l'individual al 
col·lectiu, campanya que continuarem desenvolupant en 2021 amb materials, activitats i dissenys variats. 
 
També vam realitzar algunes interessants col·laboracions i formacions dirigides a associacions de veïns/es 
interessades a transitar juntes cap a barris sostenibles. 
En totes aquestes accions i activitats, la participació dels nostres simpatitzants, voluntariat, activistes i soci/as, 
ha estat fonamental per a desenvolupar les nostres línies d'acció. 
 
A mitjans de 2020 vam actualitzar els nostres Estatuts (per a incorporar llenguatge inclusiu en la seva redacció, 
agilitar les convocatòries d'Assemblees Anuals i poguessin fer-se prioritàriament via email, canviar l'adreça fiscal 
a l'adreça de l'oficina i tenir certificat electrònic en totes dues illes). A finals de 2020 vam reprendre el treball de 
reorganització d'aquesta àrea d'acció de participació, que havíem iniciat prèviament a la pandèmia, i esperem 
el seu enfortiment durant el 2021. 
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 8. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
 
Durant aquest any tan complex hem enviat 21 butlletins 
informatius (newsletters) sobre les nostres activitats, 
enviament realitzat a la nostra base de simpatitzants, amb 
més de 2.000 contactes. 
El mes de març vam enviar més newsletters que la mitjana de 
la resta de mesos, ja que durant el primer mes de 
confinament vam fer un esforç en aquest sentit amb l'objectiu 
de proporcionar informació, recursos interessants i mantenir-
nos en contacte amb la nostra base social. 
 
També ens hem comunicat amb els nostres socis/es, atenent especialment a aquelles que ens van contactar 
preocupades per no poder fer front a la quota anual a causa de la crisi econòmica per la COVID. 
 

La premsa escrita ha recollit les nostres 
impressions i publicat la vintena de notes de 
premsa que hem publicat al llarg de 2020. 
La nostra visibilitat en els mitjans de 
comunicació ha estat molt positiva, amb 
entrevistes en la televisió autonòmica (IB3) i en 
diferents programes de ràdio, per a comentar la 
nostra posició i demanar la nostra opinió. 
 
 
 

 
Les nostres 3 xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) han continuat experimentant un increment 
exponencial en nombre de seguidors a causa del manteniment d'un esforç específic en aquest sentit, i el nostre 
canal de YouTube ha estat de gran utilitat a l'hora de difondre els vídeos del projecte d'educació transformadora. 

- Facebook: inici 2020: 4013 seguidors / final 2020: 4655 seguidors 

- Twitter: inici 2020: 2404 seguidors / final 2020: 2742 seguidors 

- Instagram: inici 2020: 1030 seguidors / final 2020: 1824 seguidors 
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 B. PLATAFORMAS, CONSEJOS, REUNIONES Y ASAMBLEAS 
 

 PLATAFORMES – en 2020 formem part de les següents: 

 

1. Aliança Mar Blava 

2. Aliança per l'Emergència Climàtica de Mallorca 

3. ConBici 

4. Ecotxe 

5. La Vida al Centre 

6. Manifest per al rescat de la Plaça Major de Palma (coordinat per Palma XXI) 

7. Moviment per a recuperar el dret a beure aigua de l'aixeta (coordinat per Save the Med) 

8. No als TCI Mallorca 

9. Plataforma Anti-autopistes 

10. Plataforma Contra l'ampliació de l'aeroport de Palma 

11. Plataforma Contra els Megacreuers 

12. Per una mar sense plàstics (SDDR) 

13. Pacte per la reutilització (coordinat per Rezero) 

14. Salvem Ses Fontanelles 

15. Volem Bosc 

 

 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 Industria, de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. 

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

6. Comissió de Medi Ambient de las Illes Balears, de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. 

7. Comissió de l’Impost de Turisme Sostenible, de la Agencia de Estratègia Turística de les Illes Balears 

(AETIB), Turisme i Treball.  

8. Junta Rectora del Parc Natural de Dragonera  

9. Junta Rectora del Parc natural de Mondragó  

10. Mesa Permanent del Consell de Participació de la Serra de Tramuntana 

11. Junta Rectora del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) 

12. Mesa de mobilitat de l’Ajuntament de Palma 

13. Observatori del Paisatge del Consell de Mallorca 

 

 

 

 

 

 

B. PLATAFORMES, CONSELLS, REUNIONS I ASSEMBLEES 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=475
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=475
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  REUNIONS: 

A part de les reunions periòdiques relatives a les plataformes i òrgans participatius dels anteriors apartats, 
durant el 2020 hem dut a terme altres reunions amb diversos representants polítics i tècnics. 

- 23/01/2020 – Reunió amb equip de la Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell de Mallorca. 

- 07/02/2020 – Reunió amb equip de la DG Cooperació del Govern de les Illes Balears. 

- 04/05/2020 – Reunió amb la Directora Insular de Medi Ambient (Aurora Ribot) del Consell de Mallorca. 

- 16/06/2020 – Reunió amb equip de Conselleria Sectors productius, del Govern de les Illes Balears. 

- 15/07/2020 – Reunió amb equip de DG Residus -Conselleria de Medi Ambient, del Govern de les Illes 
Balears. 

- 19/09/2020 – Reunió amb equip de l’IMEDEA responsable del projecte Life 4 Pollinators. 

- 22/09/2020 – Reunió amb l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI). 

- 28/10/2020 – Debat en Club Diari de Mallorca sobre l’Observatori del Paisatge, del Consell de Mallorca. 

- 03/11/2020 – Reunió amb Director de l’Institut Balear de l’Energia (Ferran Rosa). 

- 02/12/2020 – Reunió amb equips de Direcció Insular de Territori i de Desenvolupament Local del Consell de 
Mallorca. 

- 09/12/2020 – Reunió amb Director Insular de Territori del Consell de Mallorca- Consorci Serra de 
Tramuntana (Miquel Vadell i Pep Bernales) 

També participàrem permanentment en diferents grups de treball a escala estatal amb la nostra coordinadora 
Amigos de la Tierra España, celebrem reunions periòdiques i formem part de la Junta Directiva Estatal. 

Finalment, mantenim reunions mensuals de la Junta Directiva d’Amics de la Terra Mallorca. 

 

 ASSEMBLEES:  

- ESTATAL: 

Amics de la Terra Mallorca formem part de la federació Amigos de la Tierra España i, com a tal, participem 
en les seves assemblees anuals. La de 2020 es va celebrar el 27 de maig, en format digital, i vam participar 
integrants de tots els grups locals. 

 

- LOCAL:  

Amics de la Terra Mallorca vam celebrar la nostra 
Assemblea Anual el dimecres 27 de maig i també va tenir 
format digital, ja que encara estava en vigor l'estat d'alarma 
i el confinament domiciliari. Vam incloure un parell de 
dinàmiques digitals per a recollir les propostes de treball 
que els soci/es van voler aportar per a 2020. 
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C. FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Agraïm el suport econòmic, especialment en un any tan complicat com ha estat el 2020, 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, Fons Mallorquí de Cooperació, Direcció 
Insular de Joventut. 

- Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya 

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

- Ajuntament de Marratxí 

- Ajuntament de Deià 

- Amigos de la Tierra España 

- Ferrocarril de Sóller 

- Aguabar, Palma 

 

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

Volem donar les gràcies a totes aquelles entitats, associacions i plataformes amb les quals 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 en 
l'oficina (traduccions, disseny de cartelleria, inventaris, tasques administratives), de representació i 
comunicació (reunions de plataformes, notes de premsa, entrevistes en mitjans de comunicació, xerrades 
sobre la nostra associació), com a formadors/ponents sobre temes específics, amb idees creatives i de 
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, accions reivindicatives, preparació i 
celebració de les activitats). 

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

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

Gràcies. 

 

 
*** 

Abril 2021 

*** 

C. FINANCIACIÓ I AGRAÏMENTS 


