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L'any 2014 hem celebrat el 20 aniversari d’Amics de la Terra a Mallorca, culminant l’any amb una festa 

multitudinària al desembre amb la participació dels nostres socis, voluntaris i simpatitzants.  

Durant tot l’any 2014 vàrem organitzar xerrades i activitats especials per commemorar els 20 anys que 

duem lluitant per a conservar el medi ambient de l’Illa i una millor qualitat de vida per a tothom. Gràcies 

a la nostra campanya de comunicació amb motiu dels 20 anys, vàrem aconseguir augmentar la nostra 

base de socis i voluntaris, fonamental per a poder actuar i assolir els nostres objectius.  

Seguim lluitant per a parar les prospeccions petrolieres al voltant de les Illes, així com fomentar les 

energies netes i renovables mitjançant campanyes de conscienciació i jornades informatives. Continuem 

la nostra campanya per a tancar com més aviat els dos forns antics de la incineradora, així com parar la 

importació de residus de fora i augmentar el compostatge de la matèria orgànica per a reduir la 

quantitat de residus a incinerar. Insistim en la necessitat de promocionar l’agricultura local i ecològica i 

en aquest sentit vàrem participar activament amb propostes per a la Llei Agrària, a més d’organitzar 

nombroses activitats per promoure la compra d’aliments locals ecològics, ajudant així a mantenir el 

camp viu i a reduir les emissions produïdes pel transport d’aliments. Seguim fent pressió per a 

aconseguir Mallorca lliure de cultius transgènics.  

Les reforestacions que els nostres socis i voluntaris han anat realitzant des de fa anys ja estan donant els 

seus fruits i podem gaudir d’un bosc de grans arbres a la zona del Puig Major. Vàrem dur a terme 

nombroses activitats d’educació i sensibilització ambiental, bàsic per a canviar els hàbits insostenibles de 

la població, tant per a nens com per a majors. 

Respecte als temes territorials, formem part de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” contra la ampliació 

del Port del Molinar, així com de la Plataforma per salvar Ses Fontanelles. Com a part d’una organització 

internacional, vàrem participar en les campanyes globals d’Amigos de la Tierra. Durant l’any 2014 vàrem 

organitzar diverses activitats dins la Plataforma No al TTIP (Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç entre 

EEUU i la Unió Europea). Totes aquestes activitats han estat possibles gràcies al suport dels nostres socis, 

voluntaris i donants.  

El 2015 seguirem en la mateixa línia, esperant incrementar la nostra base de suport per cuidar la nostra 

bella illa de Mallorca, reforçant la qualitat de vida, tant de l’actual com de les futures generacions. 

 

 

Sandy Hemingway           Desembre 2014 

Presidenta d'Amics de la Terra Mallorca 
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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 des de 6 àrees específiques: 

 

 

 



 

4 

 

 
ÍNDEX 

 

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT .............................................. 5 

 

ÀREA DE CLIMA I ENERGIA ................................................................... 11 

 

ÀREA D’AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ ................................................. 14 

 

ÀREA DE RECURSOS NATURALS, RESIDUS I COMPOSTATGE ................. 17 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL ESCOLAR............................................... 19 

 

ÀREA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ ......................................................... 20 

 

ALTRES ACCIONS ..................................................................................... 21 

 

LLISTAT CRONOLÒGIC D’ACTIVITATS ...................................................... 23 

 

FINANÇAMENT ........................................................................................ 29 

 

AGRAÏMENTS .......................................................................................... 29 

 

 

 

 



 

5 

 

Àrea 
PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT 

 
DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

TALLERS, PERFORMANCE, XERRADA, PRESENTACIÓ PLATAFORMA 

Enguany, i en el context del Dia Mundial de Medi 

Ambient, vàrem fer diverses activitats amb l’ajuda dels 

nostres socis i voluntaris. 

El 5 de juny al matí al Parc de la Mar vàrem presentar la 

nova plataforma Marea Blava Mallorca, constituïda per 

diverses entitats 

ciutadanes, entitats 

socials, ambientals, 

empresarials i sindicals de Mallorca que lluiten per aturar les 

prospeccions d’hidrocarburs al mediterrani occidental. 

A la tarda a la llibreria Agapea vàrem organitzar la xerrada "Fotografia 

i ecologia: Pot la fotografia canviar el món?", a càrrec de n’Alberto 

Cubillo. 

El dissabte 7 de juny al matí vàrem participar a la celebració del Dia 

de Medi Ambient que organitzava l’Associació de Veïnats de Santa 

Pagesa al c. Blanquerna. Vàrem tenir un estand amb informació dels 

nostres projectes, un taller per nins i nines per fer molinets de vent 

amb material reciclats, un taller de cuina solar, i vàrem fer una 

performance/ fotoacció sobre energies renovables. 

A la tarda vàrem organitzar en plataforma (Marea Blava Mallorca) la 

concentració: "Un sol Crit Balears i Canàries contra les prospeccions".. 
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DEFENSEM EL TERRITORI 
SALVEM SES FONTANELLES  

Durant el 2014 hem seguit lluitant per aturar la construcció d'un macro-centre comercial a l’espai natural 

de ses Fontanelles. Hem seguit treballant conjuntament amb altres entitats, també membres de la 

Plataforma Salvem ses Fontanelles. 

Les principals accions que hem fet per aturar el projecte 

de construcció i reclamar la protecció definitiva de la 

darrera zona humida de Palma han estat: una roda de 

premsa, concentracions davant de les obres (una 

coincidint amb la celebració del Dia Mundial de les Zones 

Humides), i a final d’any Amics de la Terra va presentar 

al·legacions contra la llicència d’activitats presentada per 

l’empresa. Durant el 2015 no ens rendirem i seguirem 

lluitant per aturar les obres! 

 
PROTEGIM EL LITORAL 
AL MOLINAR PORT PETIT  

Hem estat molt actius fent accions per aturar el projecte 

d’ampliació del port del Molinar. Dos voluntaris nostres, s’han 

implicat de valent representant Amics de la Terra en la plataforma 

Molinar Port Petit i han participat a totes les reunions i 

coordinació d’accions. Com a accions principals de la plataforma 

vàrem fer: bicicletades reivindicatives “Salvem el Molinar” al març 

i al juny, una jornada fotogràfica al maig, una taula rodona al 

setembre amb diversos ponents per parlar dels projectes 

presentats i els impactes d’ampliació del port, recollida de 

signatures durant tot l’any i presentació d’al·legacions als dos projectes d’ampliació. 

La plataforma també ha participat a tots els plens de 

l’Ajuntament de Palma, ha muntat paradetes per informar i 

recollir signatures i fins i tot sardinades reivindicatives. La 

plataforma està molt activa i ha recollit 16.000 signatures i es 

va fer una enquesta (Gadeso) amb els resultats que el 86% 

del veïnat del Molinar està en contra de l’ampliació del port. 



 

7 

 

 

RECUPEREM EL PATRIMONI NATURAL 
SORTIDES ACTIVES 

Com cada any, un grup de socis i voluntaris vàrem anar al 

febrer a seguir amb les tasques de manteniment i 

recuperació dels antics olivars del Barranc de Biniaraix. 

Una vintena de voluntaris van podar oliveres, tallar pins, 

treure carrix, etc. Va ser un dia fantàstic, amb la bona 

companyia d'en Gori i els barranquers, que ens van fer un 

bon dinar. Com sempre va ser un plaer que ens va omplir 

tots els sentits! 

 

 
ELS TRACTATS DE LLIURE COMERÇ 

PLATAFORMA NO AL TTIP 

Amics de la Terra s’ha sumat a la plataforma No al TTIP 

Mallorca en motiu que les elits econòmiques i polítiques 

estan negociant a Brussel·les, d'esquenes a la gent, 

diferents tractats internacionals (TTIP, TISA, CETA) que 

amenacen els drets socials, laborals i democràtics, i posen 

en perill la nostra salut, la qualitat de la nostra alimentació, 

l'equilibri ambiental i la prestació de serveis públics. 

Hem fet diverses reunions i organitzat diferents activitats 

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

afecta: 

• Taules informatives al carrer per informar a la societat 

• Una ciberacció de recollida de signatures per aturar el 

TTIP 

• Al setembre, una xerrada al Club Diario de Mallorca amb 

Arcadi Oliveres 

• A l’octubre, una roda de premsa, una performance i una 

concentració en el Dia d’Acció Europea 
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CONSCIENCIACIÓ I FORMACIÓ EN TEMÀTIQUES AMBIENTALS 

SORTIDES APRÈN AMB LA NATURA 

Aquest any hem seguit amb el cicle de sortides amb l’objectiu d’aprendre de la natura, conscienciar i 

formar a les persones en temàtiques concretes i problemàtiques ambientals locals. 

Hem realitzat 5 sortides “APRÈN AMB LA NATURA”: La permacultura mediterrània a la finca de son 

Barrina (1 de juny); Parc Nacional de Cabrera: la joia de la mediterrània occidental i com es podria veure 

afectada per les prospeccions d'hidrocarburs (28 de juny); L’energia solar i les seves instal·lacions (20 

setembre) amb Solarta; La ruta de la pedra en sec: excursió a Tossals verds (5 d’octubre); Les varietats 

locals i el canvi climàtic a la finca de son Real (15 de novembre). 

Per a les sortides sempre hem comptat amb la col·laboració d’un expert en la matèria: Mandy, Lara i 

Rumi, de Permamed; Isabel Moreno, Catedràtica de Biologia Marina; Heinz Torwie, enginyer superior 

industrial de Solarta; David Díez, excursionista de la ruta de pedra en sec; Eulàlia Caballé, educadora del 

Parc de Llevant.  

Després de cada sortida hem redactat un butlletí específic on es recull el que hem aprés. Aquest cicle de 

sortides compta amb el suport de la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya. 
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PLANTEM ARBRES AUTÒCTONS 
REFORESTACIÓ A LLUC 

A finals de gener vàrem organitzar una jornada de 
reforestació a Lluc amb arbres autòctons, propis del clima 
local, que van ser aportats pel Jardí Botànic de Lluc (roures, 
aurons i avellaners). La plantació va tenir lloc en una zona 
pròxima al Santuari de Lluc que està cercada per evitar que 
les cabres i ovelles es mengin els arbres joves. Aquesta 
àrea havia estat un abocador i ara està sent regenerada 
amb arbres i matolls autòctons. Els nostres voluntaris van 
arreglar la tanca per evitar la intrusió d'animals.  

 

 

CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA 
PARTICIPACIÓ A FIRES 

Aquest any hem participat a la fira de Campanet; a la fira de la 

AAVV de Santa Pagesa a Blanquerna per celebrar el Dia Mundial 

de Medi Ambient i a la fira de Lluc, per donar a conèixer la nostra 

associació i les nostres activitats. 
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ASSEMBLEES 
LOCAL I ESTATAL 

 

Al març vàrem celebrar l’assemblea d’Amics de la Terra Mallorca i al 

maig la de Amigos de la Tierra, que es va celebrar al centre sostenible 

d’educació ambiental As Corcerizas a Galicia. 

 

 

 

VOLUNTARIS I SOCIS 
IMPLICATS EN TASQUES DE VOLUNTARIAT 

Tenim una borsa de voluntaris d’una setantena de persones, que 

participen en les nostres activitats i en el dia a dia de l’oficina. 

Realitzen tasques de gestió, com per exemple recolzant temes 

administratius, de comunicació, maquetació i disseny, traduccions en 

anglès i alemany, de fotografia, de representació en les Plataformes 

que formem part, recollint signatures, etc.. També tenim socis molt 

implicats que ens ajuden amb diferents tasques i que fins i tot guien 

grups en les sortides. Moltes gràcies a tots! 

Enguany també hem tingut una voluntària en pràctiques de la 

Universitat Oberta a Majors (UOM) que ens ha ajudat a actualitzar les 

bases de dades i una sòcia que ens ha ajudat a fer captació telefònica 

de nous socis. 
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Àrea 
CLIMA I ENERGIA 

 
PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS AL MEDITERRANI 

RECOLLIDA DE SIGNATURES, MANIFESTACIONS I PLATAFORMA 
 

Des del mes de gener fins al 31 de desembre hem estat al peu del canó 

intentant aturar les prospeccions. Hem estat molt actius i hem comptat 

amb la col·laboració de molts voluntaris que s’han implicat per intentar 

aturar l’aberració de buscar petroli a la mar mediterrània que no 

aporta cap benefici al ciutadà, ni a la flora ni fauna balear. Al febrer 

vàrem coorganitzar amb Balears Diu NO una manifestació 

multitudinària amb la participació de més de 6.000 persones. Altres 

accions (algunes en solitari i altres amb la plataforma MAREA BLAVA 

MALLORCA) que hem realitzat per intentar parar els projectes de prospeccions d’hidrocarburs han estat: 

- Recollida d’al·legacions individuals al projecte més avançat administrativament (Cairn Energy al golf de 

València). 

- Taules  informatives al carrer i difusió de material explicatiu en totes les nostres activitats i fires. 

- 9 manifestacions i concentracions en el Dia d’Acció Global Contra les Prospeccions, Dia Mundial de 

Medi Ambient i altres dates (22/02,12/04, 05/06, 07/06, 28/06 matí al PN de Cabrera i horabaixa a la 

Platja de Can Pere Antoni, 11/09 davant la comissió parlamentària i 25/10). 

- Creació i presentació de la plataforma Marea Blava Mallorca que aplega diferents entitats amb 

l’objectiu d’aturar les prospeccions i informar a la ciutadania (05/06). 

- Entrevistes als mitjans de comunicació, atès que Amics de la Terra ha actuat com portaveu de la 

Plataforma Marea Blava. 

- Performance i fotoacció dels voluntaris d’Amics de la Terra per denunciar la dependència al petroli i 

promoure l’ús de les energies renovables (07/06 i 27/06). 

- Sortida temàtica per veure com podria afectar les prospeccions de petroli al Parc Nacional de Cabrera. 

- Elaboració d’un vídeo sobre el model de consum del petroli i els súper herois de les renovables. 

- Participació a la I trobada estatal contra les prospeccions (maig a València) i la II trobada estatal (juny, 

vaixell Rainbow Warrior atracat al port de Palma). 
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PRODUCCIÓ ELÈCTRICA DOMÈSTICA I COMUNITÀRIA  
CULTIVA LA TEVA PRÒPIA ENERGIA 

Al gener vàrem fer l’acte de presentació de la publicació 
“Cultiva tu propia energía, 10 alternativas renovables para la 
independencia energética”, on hi ha haver la ponència "Cultiva 
la teva pròpia energia: respostes de la ciutadania a l’oligopoli 
elèctric" de Sergio de Otto, periodista i secretari de la Fundación 
Renovables, i la participació de Som Energia Mallorca. Va ser tot 
un èxit de participació amb unes 150 persones.  

Dins de la mateixa campanya AQUESTA ES LA NOSTRA ENERGIA 
el dissabte 8 de febrer vàrem organitzar una sortida de camp 

amb l'objectiu de donar a conèixer exemples reals, a Mallorca, de producció d'energies renovables a 
nivell domèstic o comunitari. Vàrem visitar  la Universitat de les Illes Balears (UIB) per veure i conèixer el 
funcionament de les plaques fotovoltaiques 
que tenen a la facultat de Ciències com a model 
comunitari i vàrem aprendre com funciona i els 
avantatges d'un kit d'autoconsum domèstic 
fotovoltaic. Andreu Moià i Josep Mª Rigo, professors 
de la UIB i membres de Som Energia, ens van guiar per 
la sortida i ens van explicar la situació actual de les 
energies renovables i les possibilitats que tenim a la 
nostra illa. 

 
MENYS COTXES - MÉS ESPAIS PER LES PERSONES 

PARK(ING) DAY 
 

 

En el Dia Mundial de Mobilitat Ciutadana (19 de setembre) vàrem 

fer arribar de nou el “Park (ing) day” a Palma, enguany amb més 

originalitat. En ple Jaume III, vàrem fer un muntatge per reclamar 

més espais a les ciutats per les persones i menys per als cotxes. 

Vàrem fer un desplegament amb gespa, para-sol, piscina, taules, 

cadires, jocs de taules, informació, etc. El bany a la piscineta 

deixava atònits a tots els que passaven a peu, bus, cotxe, bici... No 

és molt habitual veure a gent banyant-se en ple carrer comercial, i 

vàrem aconseguir el que volíem: cridar l'atenció i explicar a la 

gent en què consisteix en park(ing) day. 
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PROMOVENT UN NOU MODEL ENERGÈTIC 
SUPORT A LES ENERGIES RENOVABLES  

Seguim donant suport i difusió d’iniciatives 

d’autoconsum energètic i per un canvi en el 

model energètic, com l’exemple de la 

cooperativa de consum i producció renovable 

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

Tierra. Ens hem reunit amb altres entitats afins 

per consensuar posicionaments i definir accions 

per impulsar les energies renovables. Hem 

organitzat activitats amb altres entitats, com la 

taula rodona "És possible l'energia eòlica a Mallorca?" amb Som Energia Mallorca per commemorar els 

30 anys de la instal·lació dels aerogeneradors de la Serra d'Alfàbia, dels primers d'Espanya. L'objectiu de 

la taula va ser tractar les raons que han impedit el desenvolupament de l'energia eòlica a Mallorca i les 

seves perspectives de futur. Hem presentat propostes al Pla d’Energies Renovables i Eficiència Energètica 

al mes de gener i al Pla d’Energies Alternatives i Sostenibles (PAES) de Palma al mes d’octubre.  
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Àrea  
AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ 

 
L’AGRICULTURA DEL S. XXI A MALLORCA 
JORNADA TÈCNICA, CONFERÈNCIA I SORTIDA 

 

Amics de la Terra va organitzar a finals de novembre 

un programa ben complert per analitzar la situació de 

l'agricultura mallorquina actual, els principals reptes 

als que s'enfronta i possibles alternatives a la situació 

actual de l’agricultura a Mallorca. El programa incloïa 

tres activitats sota el títol “L’agricultura del segle XXI a 

Mallorca. Reptes i alternatives”: 

• 29 d'octubre matí: Jornada tècnica a la UIB, amb 5 

ponents i la assistència de 60 persones, d’entre les quals hi havia polítics, tècnics de l’administració, 

professors i alumnes de la universitat. 

• 29 d'octubre tarda: Xerrada “Revolta alimentària: Tornar al Camp” a càrrec de Gustavo Duch 

(coordinador revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas), una taula d’experiències amb 

Damià Bover (pagès mallorquí) i  Nina Furgol (Xarxa M). Es va celebrar al Club Diario de Mallorca i va 

comptar amb l’assistència de 90 persones que després es van quedar al tastet i degustació de vi 

mallorquí. 

• 8 de novembre: Visita a la finca de Son Cós (Marratxí), una gran possessió mallorquina amb cultiu 

d’ametlla, garrova, horta, ramaderia, tafona, maquinària antiga, etc.. Vàrem gaudir d’una degustació 

d’ametlles i pa amb oli amb productes locals, amb els 40 participants. 

Es van recollir les ponències i les conclusions de la jornada que es troben disponibles a la web d’Amics de 

la Terra. 

Les tres activitats contaven amb la coorganització de la UIB i la col·laboració de la Fundació Biodiversitat i 

el projecte Making the CAP work for Society and the Environment finançat per la Comissió Europea. 
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ALIMENTACIÓ I CONSUM RESPONSABLE 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ, FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

Hem dut a terme diferents activitats per promoure un consum responsable i local, i a poder ser ecològic. 
Hem seguit difonent l’informe “Aliments quilomètrics” amb la darrera actualització de les dades. Vàrem 
elaborar un vídeo a nivell estatal sobre receptes baixes de CO2, una calculadora online per calcular les 
emissions de carboni de la nostra dieta, i el blog “Dóna-li la volta a les teves compres” amb informació 
sobre els impactes ambientals i socials de la nostra compra i les possibles alternatives. 

També som membres del Consell Balear de Producció Agrícola Ecològica (CBPAE), del qual hem anat a un 

parell de reunions al gener i setembre del 2014. 

 

HORTS URBANS PER REDUIR LA PETJADA DE CARBONI 
CURS D‘INTRODUCCIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA 

 

A finals de gener vàrem organitzar un altre curs d'introducció a 

l'agricultura ecològica en horts urbans a la Granja Escola Jovent. 

Aquest curs de formació estava enmarcat en el projecte estatal 

“Redueix la teva petjada de carboni en hàbits quotidians” que es 

centra en promoure la producció i consum d’aliments locals com a 

mesura de reducció de la petjada de carboni.  

 

 



 

16 

 

 

DIA DE LA TERRA 
MALLORCA LLIURE DE TRANSGÈNICS 

 

En el Dia de la Terra (22 d’abril) vàrem estar al mercat ecològic de la 

plaça patins de Palma, donant informació sobre els transgènics a 

Mallorca i recollint signatures per demanar al Govern que eviti el 

cultiu de transgènics i convoqui urgentment la Comissió de 

Bioseguretat, que fa 4 anys que no es reuneix. 

 

 

 
PROTEGIM ELS NOSTRES CAMPS 

CAMPANYA CONTRA LES FUMIGACIONS AMB INSECTICIDA 
 
 

 

Junt amb altres entitats (APAEMA, APAEM, CBPAE, 

GADMA, GOB Mallorca, Associació de Varietats Locals 

i Col·legi de Biòlegs de les IB) vàrem iniciar una 

campanya per demanar al Govern l'aturada immediata 

del pla de fumigació i el seu replantejament cap a una 

alternativa més respectuosa amb l'agricultura, el medi 

ambient i la salut de les persones. 

La campanya de fumigació va ser duta a terme per la 

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern dels Illes Balears, amb un insecticida 

agressiu i poc selectiu en contra de la processionària del pi, podent causar danys als cultius ecològics, 

abelles i al medi ambient al conjunt del territori balear. 
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Àrea 
RECURSOS NATURALS, RESIDUS I COMPOSTATGE 

 
COMPOSTATGE 

JORNADA PRESENTACIÓ INFORME 

 

A finals de febrer vàrem fer la jornada de presentació de l'informe 

"El compostatge: recepta per reduir la petjada de carboni ", 

parlant de la situació actual a Mallorca i de la situació a curt 

termini del compostatge com a mesura de reducció de residus i 

petjada de carboni. També vàrem fer teoria i pràctica del 

compostatge, vàrem visitar els horts i el procés de compostatge 

que fan en piles a la Biogranja la Real. 

 

 

 
CULTURA D’USAR I TIRAR 

EXPOSICIÓ DE RESIDUS 

Al maig vàrem tenir exposada uns dies a la Universitat de les Illes Balears 

la nostra exposició que reflexiona sobre la cultura actual d’usar i llençar, 

la situació dels residus a Mallorca i la importància de reduir, reutilitzar i 

reciclar. El motiu era la celebració de la Diada de Reciclatge a la UIB.  

També ha estat exposada a dos escoles de primària del municipi de 

Calvià. 
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INCINERACIÓ RESIDUS 

NO A LA IMPORTACIÓ I TANCAMENT DELS FORNS ANTICS 

Seguim sent membres de la Plataforma No Volem ser el Femer d’Europa i hem participat a una reunió a 

Alcúdia, en motiu de l’arribada dels fems importats d’Irlanda. 

Amics de la Terra seguim posicionant-nos contra la importació de residus i hem exigit el tancament dels 

dos forns antics de la incineradora en diferent notes de premsa i en les reunions de discussió del Pla de 

Residus amb el Consell de Mallorca. En aquestes reunions també hem parlat del contracte amb TIRME i 

amb MAC INSULAR, actualment blindats i amb grans dificultats de modificació. 

 

 
REDUCCIÓ DE RESIDUS 

DIA INTERNACIONAL LLIURE DE BOSSES 
 

Enguany el Dia Internacional Lliure de Bosses (3 de juliol) hem denunciat 

la contaminació que produeixen les bosses en els ecosistemes marins. 

Aquestes abunden en els nostres mars i provoquen greus impactes en la 

fauna i flora marina. Es necessiten entre 100 i 500 anys perquè una 

bossa de plàstic que només és útil durant 12 minuts es desintegri. 

Les bosses de plàstic d'un sol ús són un símbol de la "incultura" d'un sol 

ús que s'ha demostrat insostenible i il·lògica, pel que és necessari un 

canvi d'hàbits de consum impulsat per les autoritats públiques, indústria 

i societat civil. 

Per celebrar aquest dia internacional Amics de la Terra Mallorca també 

va sortejar bosses de cotó a la seva pàgina de facebook i twitter.  
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Àrea  
EDUCACIÓ AMBIENTAL ESCOLAR 

 
ENERGIA, PROSPECCIONS I CANVI CLIMÀTIC 

PRODUCCIÓ I CONSUM D’ENERGIA FÒSSIL vs RENOVABLE I LOCAL 

Dins el projecte estatal “Cultiva la teva pròpia energia”, i a través 

de Palma Educa del’Ajuntament de Palma, hem realitzat diversos 

tallers de “Energia, prospeccions i Canvi climàtic” a primària i 

secundària. 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. Vàrem realitzar 13 

tallers en el que van participar 340 nins i nines. 

RESIDUS 
REDUÏM ELS RESIDUS 

Reciclar està molt bé, però és molt millor reduir els residus que 

entren a ca nostra. Això aprenen els nins i nines mallorquins 

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. Aquests taller compten amb el 

suport de Palma Educa de l’Ajuntament de Palma, i també 

n’hem fet a Calvià amb el suport de Calvià 2000. Vàrem realitzar 

32 tallers en el que van participar 837 nins i nines. 

ALIMENTACIÓ, SALUT I MEDI AMBIENT 

AGRICULTURA ECOLÒGICA, ALIMENTS LOCALS I DE TEMPORADA 

L’alimentació és molt important en la vida dels nins i 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. Hem realitzat tallers a primària per fomentar el consum 

responsable, local i ecològic, i veure la relació de la nostra alimentació i 

compra amb la salut i el paisatge.  
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Àrea 
DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

 
COMUNICACIÓ 

BUTLLETÍ, WEB, FACEBOOK I TWITTER  

En temes de comunicació hem enviat més de 30 notes de 

premsa i hem aparegut un centenar de vegades a 

diversos mitjans de comunicació en paper i on-line, i una 

desena de vegades a la radio. Seguim recollint signatures 

mitjançant ciberaccions a la nostra web, hem enviat 14 

butlletins i seguim dinamitzant la pàgina i el perfil de 

Facebook amb 2.550 seguidors i al Twitter 728. Hem fet 

una gran campanya de comunicació per donar a conèixer 

el nostre 20 aniversari, amb una àlbum de fotos on-line dels nostres 20 anys, les diferents activitats de 

celebració d’aniversari i la campanya de captació de nous socis. Hem creat una nova secció de mobilitat 

a la nostra web que anirem actualitzant periòdicament. A nivell estatal hem fet tres noves publicacions: 

un calendari 2015 i un fulletó sobre el TTIP, i un fulletó sobre transgènics. 

Com a novetat també tenim un grup de comunicació amb socis i voluntaris experts en la matèria, amb 

l’objectiu de definir accions per fer Amics de la Terra més coneguda a Mallorca i ampliar la nostra base 

social. Ens hem reunit vàries vegades i començarem noves eines de comunicació de cares al 2015.  

Al mes d’abril Amics de la Terra Mallorca va participar com a ponent en la taula rodona sobre “Xarxes 

socials i ecoactivisme: nous escenaris d’influència”, organitzat per SozialMas. 

 

CAMPANYA NOUS SOCIS 
CELEBRACIÓ 20 ANIVERSARI 

Al setembre vàrem fer el sorteig sota la supervisió de la Junta Directiva 

d'Amics de la Terra Mallorca, del sopar per dues persones al restaurant 

ECOVEGETARIÀ de la campanya 2013-14 i l’afortunat van ser n’Alfonso 

Javier Morales. Felicitats al premiat!  

A l’octubre vàrem posar en marxa una nova campanya de captació de 

socis en motiu de la celebració del nostre 20 aniversari vigent fins finals 

de gener. 
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Altres accions 
 

 
20 ANIVERSARI AMICS DE LA TERRA MALLORCA 

ACTIVITATS I FESTES 

 

Amics de la Terra Mallorca va celebrar 20 anys el 13 de desembre del 2014. Per aquest motiu durant el 

2014 hem fet una sèrie d’activitats diferents a les habituals, per obrir-nos a altres persones i donar-nos a 

conèixer més. Durant aquest any hem fet: 

• Al març, la conferència “L’home i la mar” impartida per Isabel Moreno, sòcia d’Amics de la Terra i 

catedràtica de biologia marina. 

• A l’abril vàrem organitzar una excursió i un dinar a son Torrella per als nostres socis i voluntaris. 

• El Dia Mundial de Medi ambient (05/06), la xerrada “Fotografia i ecologia: Pot la fotografia canviar el 

món?", a càrrec de n’Alberto Cubillo, soci d'Amics de la Terra Mallorca i tècnic d'espectacles i fotògraf. 

• Al setembre, la xerrada "El nostre lloc a l'univers: de la Terra a les estrelles, un viatge en el temps" 

impartida per Xavier Villanueva, biòleg i responsable de Ishtar, entitat dedicada a la divulgació de 

l'astronomia. 

• Al octubre vàrem fer una excursió a Tossals Verds per conèixer millor la ruta de pedra en sec. 

• El 13 de desembre, dia en el que hem complert els 20 anys d’associació, vàrem fer un dinar de 

celebració d’aniversari i de Nadal amb els nostres socis i voluntaris. Vàrem donar un regal de 

reconeixement als socis que duien 20 anys amb nosaltres. 
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AL·LEGACIONS I DENÚNCIES 
LLEIS, PLANS I ALTRES 

Amics de la Terra ha presentat: 

• Una denúncia davant la Comissió Europea contra el Pla Hidrològic modificat per la Conselleria 

d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, juntament amb altres 9 entitats. 

• Al·legacions al reglament de costes. 

• Al·legacions a la llicència d’activitats de l’empresa que vol contruir a ses Fontanelles. 

• Propostes al Pla d’Energies Renovables i Eficiència Energètica. 

• Al·legacions a la Llei Agrària. 

• Al·legacions al Pla de Desenvolupament Rural. 

• Al·legacions al proyecte de remodelació i millora de les instal·lacions del Port del Molinar (en 

plataforma) 

 

Vàrem fer difusió sobre els programes ambientals 

dels diferents partits polítics per animar a la gent a 

incloure el medi ambient en la seva decisió de vot en 

les eleccions europees. 
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Llistat cronològic 
ACTIVITATS 

DATA ACTIVITAT 

14/01/2014 Reunió de la Plataforma Salvem ses Fontanelles 

15/01/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

16/01/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

21/01/2014 Roda de premsa per aturar les obres de ses Fontanelles 

21/01/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

23/01/2014 
Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

23/01/2014 
Reunió per a preparar la denuncia del Pla Hidrològic balear a la Unió Europea 

25/01/2014 II curs d’introducció a l’agricultura ecològica en horts urbans 

26/01/2014 Reforestació amb espècies autòctones a Lluc 

27/01/2014 Reunió del Consell Balear de Producció d’Agricultura Ecològica 

28/01/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

28/01/2014 Reunió amb el eurodiputat Raúl Romeva per tractar les prospeccions 

30/01/2014 Participació al plenari de l’ajuntament per salvar ses Fontanelles 

30/01/2014 
Conferència "Cultiva la teva pròpia energia: respostes de la ciutadania a l’oligopoli 
elèctric" 

01/02/2014 Concentració per Salvar ses Fontanelles - Dia Mundial Zones Humides 

4-6/02/2014 Participació en la reunió de coordinació estatal de les àrees – Amigos de la Tierra 

08/02/2014 
Sortida "Aquesta és la nostra energia: l'Energia fotovoltaica i l'autoconsum domèstic a 
la UIB" 

12/02/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

14/02/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

15/02/2014 Sortida activa al Barranc de Biniaraix 

18/02/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

18/02/2014 Participació a una reunió de la plataforma Marea Blava Mallorca 

20/02/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 
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21/02/2014 Entrega de milers de signatures al govern central contra les prospeccions 

22/02/2014 Manifestació multitudinària contra les prospeccions d’hidrocarburs a Balears 

25/02/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

26/02/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

27/02/2014  Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

27/02/2014 
Jornada de presentació del compostatge com a mesura de reducció de residus i de 
petjada de carboni 

01/03/2014 Bicicletada reivindicativa “Salvem el Molinar” - Plataforma Molinar port petit 

05/03/2014 
Roda de premsa per presentar la denúncia davant la Comissió Europea contra el Pla 
Hidrològic modificat per Company 

11/03/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

11/03/2014 Participació a la reunió de la plataforma Marea Blava Mallorca 

12/03/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

13/03/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

13/03/2014 Xerrada sobre voluntariat als alumnes de la Universitat Oberta a Majors (UOM)  

20/03/2014 Conferència “L’home i la mar” – Activitat de celebració del 20 aniversari  

27/03/2014 
Assemblea d’Amics de la Terra Mallorca 

31/03/2014 
Reunió de la Taula de Residus del Consell de Mallorca 

03/04/2014 
Reunió amb representant d’Amigos de la Tierra España sobre la planificació estratègica

08/04/2014 Participació com a ponent en la taula rodona sobre xarxes socials i ecoactivisme 

09/04/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

12/04/2014 Concentració a la platja de Palma contra les prospeccions 

14/04/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

14/04/2014 
Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

22/04/2014 Celebració del Dia de la Terra conscienciant sobre els transgènics, plaça patins 

23/04/2014 Reunió de la plataforma Marea Blava Mallorca 

27/04/2014 
Organització d’excursió i dinar a son Torrella per als nostres socis i voluntaris – 

Activitat de celebració del 20 aniversari 

28/04/2014 
Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 
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05/05/2014 
Coorganització amb Som Energia de la taula rodona "És possible l'energia eòlica a 

Mallorca?" 

06/05/2014 
Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

06/05/2014 
Reunió amb candidats per les eleccions europees per tractar temes mediambientals 

08/05/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

11/05/2014 
Estand en la fira de Campanet 

13/05/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

14/05/2014 Exposició de residus a la UIB en motiu de la celebració de la Diada de Reciclatge 

14/05/2014 Reunió amb SOM ENERGIA i GOB sobre energies renovables 

15/05/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

15/05/2014 Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

16/05/2014 Reunió amb el PSIB-PSOE sobre les prospeccions 

17/05/2014 Sortida a la finca de son Torrella 

17-18/05/2014 Participació a la I trobada estatal contra les prospeccions petrolíferes (València) 

18/05/2014 Jornada fotogràfica Salvem es Molinar – Plataforma Molinar port petit 

20/05/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

22/05/2014 Reunió del Consell Assessor d’Energia del Govern Balear 

24-25/05/2014 Participació a l’assemblea celebrada a Galicia de Amigos de la Tierra  

27/05/2014 Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

28/05/2014 Reunió amb METEOCLIM sobre el nou projecte de canvi climàtic i agricultura 

01/06/2014 Sortida “Aprèn amb la natura: la permacultura mediterrània”  

02/06/2014 
Reunió amb SOM ENERGIA i GOB sobre energies renovables 

03/06/2014 
Reunió de la Taula de Residus del Consell de Mallorca 

05/06/2014 
Presentació de la plataforma Marea Blava Mallorca (MBM)– Dia Mundial Medi 

Ambient 

05/06/2014 
Xerrada “Fotografia i ecologia: pot la fotografia canviar el món? ” – Dia Mundial Medi 
Ambient - Activitat de celebració del 20 aniversari 

07/06/2014 
Estand a la fira del Dia de Medi Ambient de Blanquerna, realització de tallers i 
performance i fotoacció d’energies renovables  
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07/06/2014 
Concentració “Un sol Crit: Balears i Canàries contra les prospeccions” – Plataforma 

MBM 

11/06/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars  

14/06/2014 
Participació a la II trobada estatal contra les prospeccions petrolíferes (Rainbow 
Warrior, atracat a Palma) 

17/06/2014 Reunió de la plataforma Marea Blava Mallorca 

27/06/2014 
Performance “Els herois de les energies renovables contra el villà ” a la festa de la 
Ratapinyada 

28/06/2014 
Sortida “Aprèn amb la natura: Parc Nacional de Cabrera: la joia de la mediterrània 
occidental i com es podria veure afectada per les prospeccions d’hidrocarburs 

28/06/2014 
Concentració a Can Pere Antoni en el Dia d’Acció Global Contra les Prospeccions – 
Plataforma MBM 

01/07/2014 Visita al vaixell solar de WWF, atracat a Palma 

02/07/2014 Reunió amb la cooperativa UCABAL 

03/07/2014 Sorteig i difusió de la celebració del Dia Internacional sense Bosses de Plàstic 

03/07/2014 
Reunió amb Unió de Pagesos sobre la llei agrària i nou projecte de canvi climàtic i 
agricultura 

03/07/2014 Reunió amb Més sobre el model energètic a Palma  

07/07/2014 Reunió amb APAEMA sobre la llei agrària i nou projecte de canvi climàtic i agricultura 

08/07/2014 Participació a la Taula de Residus del Consell de Mallorca 

08/07/2014 
Reunió amb la cooperativa FRUSEBAL i CAMP MALLORQUI sobre la llei agrària i nou 
projecte de canvi climàtic i agricultura 

18/07/2014 Participació a la presentació del Pla de Desenvolupament Rural del Govern Balear 

01/08/2014 Participació a l’acció al aeroport de Palma per salvar ses Fontanelles 

27/08/2014 Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

03/09/2014 Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

08/09/2014 Reunió plataforma No al TTIP Mallorca 

10/09/2014 Reunió amb la UIB preparació jornades agricultura 

11/09/2014 
Xerrada "El nostre lloc a l'univers: de la Terra a les estrelles, un viatge en el temps" - 
Activitat de celebració del 20 aniversari 

15/09/2014 Reunió plataforma No al TTIP Mallorca 

18/09/2014 Reunió Consell assessor d’energia del Govern Balear 

19/09/2014 Activitats de celebració del Park(ing) Day – Setmana mobilitat sostenible 

20/09/2014 Sortida “APRÈN AMB LA NATURA: L’energia solar i les seves instal·lacions a Solarta 
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22/09/2014 Reunió plataforma No al TTIP Mallorca 

24/09/2014 
Xerrada sobre els tractats internacional de lliure comerç amb Arcadi Oliveres – 
plataforma No al TTIP Mallorca 

25/09/2014 Taula rodona “Al Molinar, el millor port petit” – Plataforma Molinar port petit 

27/09/2014 Participació a la jornada sobre horts comunitaris a Bunyola 

01/10/2014 Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

05/10/2014 
Sortida “APRÈN AMB LA NATURA: la ruta de pedra en sec, excursió a Tossals Verds” - 
Activitat de celebració del 20 aniversari 

08/10/2014 Inici campanya per aturar les fumigacions amb insecticida a les Illes Balears 

09/10/2014 Roda de premsa contra el TTIP – Plataforma NoalTTIP Mallorca 

10/10/2014 Taules informatives contra el TTIP a la Plaça d’Espanya i c. San Miquel 

11/10/2014 
Concentració plaça de l'Olivar a Palma contra el TTIP en el Dia d’Acció Europea – 
Plataforma NoalTTIP Mallorca 

12/10/2014 Estand a la Fira de Lluc   

16/10/2014 Reunió amb l’Eurodiputat d’Iniciativa Verds  

16/10/2014 
Visita als agricultors del mercat ecològic de la UIB per donar a conèixer el nou projecte 
de canvi climàtic i agricultura 

16/10/2014 Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

17/10/2014 Reunió de la Comissió de Seguiment dels Residus a Mallorca 

20/10/2014 Reunió amb la Direcció General d’Agricultura  

25/10/2014 Manifestació contra les prospeccions – Plataforma Marea Blava Mallorca 

28/10/2014 Reunió amb ASAJA 

29/10/2014 
Organització de la jornada tècnica a la UIB “L’agricultura del segle XXI a Mallorca: 
reptes i alternatives”  

29/10/2014 
Organització de la xerrada al Club Diario de Mallorca ““Revolta alimentària: Tornar al 
Camp” 

05/11/2014 Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

08/11/2014 Sortida a la finca de son Cós (Marratxí) 

13/11/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

15/11/2014 Sortida APRÈN AMB LA NATURA: Varietats locals i canvi climàtic a la finca de son Real 

15/11/2014 Reunió a Alcúdia de la plataforma contra la importació dels residus  

18/11/2014 
Visita als agricultors del mercat ecològic de la plaça dels Patins per donar a conèixer el 
nou projecte de canvi climàtic i agricultura 
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19/11/2014 Reunió plataforma Marea Blava Mallorca 

20/11/2014 Reunió i creació d’un grup de treball de comunicació amb socis i voluntaris 

26/11/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

26/11/2014 Reunió plataforma NoalTTIP Mallorca 

26/11/2014 Difusió del compostatge en la setmana de prevenció de residus 

27/11/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

01/12/2014 Reunió del Consell d’Energia del Govern Balear 

02/12/2014 Reunió del grup de treball de comunicació 

13/12/2014 Festa de celebració dels 20 anys d’Amics de la Terra Mallorca a son Cós 

15/12/2014 Reunió Junta Consell Balear de Producció d’Agricultura Ecològica  

16/12/2014 Reunió plataforma NoalTTIP Mallorca 

18/12/2014 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

20/12/2014 Taula informativa sobre el TTIP a la Plaça de s’Olivar 

 
Durant el 2014 hem format part de les plataformes i organismes següents:  
 
- Plataforma per a la Protecció de ses Fontanelles 

- Plataforma Al Molinar Port Petit 

- Plataforma Marea Blava Mallorca 

- Plataforma NoalTTIP Mallorca 

- Plataforma No Volem ser el Femer d’Europa 

- 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 

 

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 tenim les reunions de la Junta Directiva de Amics de la Terra Mallorca.  
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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, així com algunes administracions públiques 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. Fundación Biodiversidad  

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

• Calvià 2000  

 
Altres:  
• DG Agricultura de la Unión Europea 

• Fundació Guillem Cifre – Caixa Colonya 

• Tren de Sóller 

 

Agraïments 

En 2014, anys de celebració dels nostre 20 aniversari volem agrair moltíssim a tots els socis i sòcies que 

ens han acompanyat en aquestes dues dècades. També tots els socis que fa menys o que us heu 

incorporat ara, ja que tots formeu una part important de la nostra associació i trajectòria. També volem 

agrair als voluntaris i voluntàries que de manera altruista ens doneu el vostre temps i habilitats per 

ajudar en tasques de gestió, logística i oficina (traduccions, comunicació, tasques administratives, 

disseny de fulletons, arxiu de fotos, tasques de fotògraf, participació en plataformes, contactes, idees, 

etc.) i en l’organització i desenvolupament d’activitats durant tot l’any (per aturar les prospeccions, el 

projecte de ses Fontanelles i l’ampliació del port del Molinar; per organitzar el Dia Mundial de Medi 

Ambient, fires, tallers, sortides actives, accions reivindicatives, jornades a la UIB, etc.). Sense el vostre 

compromís i implicació no podríem arribar tan lluny ni fer les coses tan bé. 

També 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 altruista a millorar la nostra comunicació. 

Agrair a tots els socis i donants que han fet la seva aportació econòmica que tan necessària és en els 

temps que estem; i als socis que, a més a més, us impliqueu i participeu en les activitats que fem.  

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