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En repassar les activitats dutes a terme en el 2015, podem apreciar la gran quantitat de temes en els 

quals nostra associació està present, cada vegada més reconeguda a Mallorca pels nostres esforços per 

conservar el medi ambient. Tot això és possible gràcies al treball dia a dia del nostre equip tècnic, la 

nostra Junta Directiva i els nostres socis i voluntaris. 

Al 2015, amb el canvi de Govern, Consell i ajuntaments, hem estat especialment actius a difondre les 

nostres propostes mediambientals als nous governants, propostes que abasten la problemàtica dels 

residus incloent la paralització de la seva importació i el tancament dels dos forns antics de la 

incineradora; la necessitat d'un nou model energètic fomentant l’autoconsum d'energies renovables 

per fer front al canvi climàtic; l'agricultura i l'alimentació recolzant els productes locals; el model 

territorial amb creixement urbanístic zero; la mobilitat sostenible per reduir l'ús del cotxe i fomentar el 

transport amb bicicleta, etc. El 2015 ha estat un any molt important en la lluita contra el canvi climàtic, 

causant de la terrible sequera que estem sofrint actualment amb temperatures molt més altes que les 

normals. Hem coorganitzat la Marxa pel Clima al novembre amb més de 2.000 persones participant, 

prèvia a la COP21 i també hem viatjat a París a sumar-nos a les accions activistes en motiu de la Cimera 

Mundial de Canvi Climàtic. Activitats contra el Tractat de Lliure Comerç entre EUA i la UE (TTIP) han 

consumit una part important de l'any, així com la lluita contra les prospeccions d'hidrocarburs en al 

Mar Mediterrani. Seguim lluitant per paralitzar el gran centre comercial a la zona humida de ses 

Fontanelles i per evitar el macro port en el Molinar juntament amb la Plataforma Molinar Port Petit. 

Com a novetat en 2015, hem presentat dos directoris molt interessants i útils: una guia per donar a 

conèixer on es pot comprar productes alimentaris locals directament a l'agricultor o productor, i un 

altre que s’anomena Alargascencia que informa dels punts on es poden reparar, llogar, intercanviar, 

etc. objectes per allargar la seva vida, ajudant així a conservar els recursos naturals i al mateix temps 

ajudant a l'economia local. 

La Memòria 2015 és una mostra de la varietat i amplitud de les activitats que duem a terme de 

sensibilització, formació, mobilització i pressió política per protegir la nostra illa i els seus recursos 

naturals, tant per a benefici de la població actual com de les futures generacions. Convidem a totes les 

persones interessades en els nostres objectius a unir-se a nosaltres, fent-se soci o sòcia i participant en 

el nostre ampli espectre d'activitats. Hi ha grans reptes per afrontar en el 2016 pel que el suport és 

benvingut i indispensable. 

 

Sandy Hemingway          Desembre 2015 

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: 
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Àrea 
PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT 

 
ELS TRACTATS DE LLIURE COMERÇ 

PLATAFORMA NO AL TTIP 

Amics de la Terra i la plataforma No al TTIP Mallorca 

hem estat molt actius per donar a conèixer els 

diferents tractats internacionals (TTIP, TISA, CETA) 

que s’estan negociant i que amenacen els drets 

socials, laborals i democràtics, posant 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 de com ens afecta: 

 Taules informatives al carrer; 

 Ciberacció de recollida de signatures per aturar el TTIP i lliurament de les signatures al Centre Balear s 

Europa; 

 8 xerrades temàtiques, una amb la participació de l’eurodiputat d’Inciativa Verds; 

 Tres rodes de premsa; 

 Dues performance i dos concentracions, una en el context del Dia d’Acció Global (18 abril) i l’altre a la 

setmana de Lluita contra els Tractats de Lliure Comerç (10-17 octubre); 

 El 20 de juny vam posar el cavall de Troia de 8 metres d’alçada de Friends of the Earth Europe que 

venia de fer una volta en diferents països europeus. Vam estar tot el dia fent accions: roda de premsa, 

performance, xerrades, estands amb recollida de signatures i informació, concert musical. Van 

participar centenars de persones durant tot el dia. 
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ESCOLA DE SOSTENIBILITAT 

FORMACIÓ PER A L’ACCIÓ 

 

Amics de la Terra ha començat el projecte “Escola de Sostenibilitat” que es farà durant tres anys a 

diferents grups d’Amics de la Terra Europa i que està oberta a tothom. Es tracta d’un projecte de 

formació que mou cap a l’acció: generem espais de formació, participació, debat i definició d'accions 

sobre diferents temàtiques ambientals, com ens afecten aquí i als països del sud. 

A continuació expliquem les formacions i accions posteriors que hem realitzat: 

 30 juny i 1 juliol: Coordinació i formació presencial a Madrid sobre el projecte “Escola de 

Sostenibilitat”. 

 15 setembre: Formació per a l'acció: mobilitat sostenible i la seva repercussió en la qualitat de vida, 

consum energètic i com a instrument de lluita contra el canvi climàtic. Formador: Mariano Reaño, 

responsable del grup de mobilitat d'Amics de la Terra Mallorca i assessor jurídic. Dia d’acció 

posterior: acció al carrer “Parking Day” en la setmana de la mobilitat europea.  

 24 setembre: Formació per a l’acció: El poder de les multinacionals, model agroindustrial, consum 

responsable i comerç just. Formadors: Jordi López, enginyer tècnic agrícola i tècnic del projecte 

“Feim visible el consum responsable” de la Fundació Deixalles i Sandy Hemingway, presidenta 

d'Amics de la Terra Mallorca, amb molts d'anys d'experiència en campanyes sobre agricultura i 

alimentació. Dia d’acció posterior: Dia Mundial d'Alimentació vam presentar la nova guia de 

compra local i directe. 

 3 novembre: Taller "Energia solar tèrmica: instal·lació i legislació actual". Formadors: Armando 

Carrera, expert en energies renovables (videoconferència) i Alfonso Javier Morales, formador de 

MasterD i soci d'Amics de la Terra. 

 5 novembre: Vídeo-fòrum-debat obsolescència programada. Acció posterior: completar el directori 

que allarga la vida de les coses: allargascència. 

 12 i 14 novembre: Taller de co-creació de materials de comunicació per a l'acció sobre la COP21 (la 

Conferència sobre el Canvi Climàtic que es va celebrar a París). Acció posterior: missatges virals per 

les xarxes socials i accions als carrers de París. 
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DEFENSEM EL TERRITORI 
SALVEM SES FONTANELLES 

Durant el 2015 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. Vam fer una concentració 

davant les obres en el Dia Mundial de les Zones Humides (2 febrer), 

un activista d’Amics de la Terra va anar a l’assemblea general 

d’accionistes celebrada a París de l’empresa Unibal Rodamco per 

explicar als inversors si coneixien les 

destrosses que estava causant la seva empresa a la darrera zona 

humida de Palma (15 abril), vam fer una roda de premsa per presentar 

la campanya Say No To Palma Spring (30 Juliol). També vam fer un 

manifest en defensa de Ses Fontanelles que van signar més d'una 

vintena d'entitats de Mallorca. Hem fet seguiment de la documentació 

administrativa i hem presentat tres escrits: un demanant la caducitat 

de la llicència i els altres personant-nos als expedients davant la Conselleria i l’ajuntament. Seguirem al 

2016 lluitant per aturar les obres! 

 

PROTEGIM EL LITORAL 
AL MOLINAR, PORT PETIT 

Seguim fent accions per aturar el projecte 

d’ampliació del port del Molinar. Un voluntari 

d’Amics de la Terra està molt implicat i ens 

representa a la plataforma “Al Molinar, Port Petit” i 

ha participat a totes les reunions i coordinació 

d’accions. Durant el 2015 la plataforma va lliurar la 

representació de la balança de la justícia a 

l’Autoritat Portuària com a regal de reis; ha 

participat a la Rua de Palma denunciant la situació; ha repartit fulletons informatius i ha seguit 

instal·lant els estands informatius; va repartir punts de llibres pel Dia del Llibre; va presentar un llaüt 

amb el que fer-se fotografies i que ens acompanya a totes les accions; va editar el seu segon calendari; 

va fer córrer per les xarxes socials un PowerPoint reivindicatiu; va rebre el suport de persones notables 

que recolzen la campanya; va demanar el compromís signat als diferents partits polítics de mantenir 

les actuals dimensions del port; va continuar amb el seguiment del estat del projecte; i ha participat en 

diferents plens municipals. 
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RECUPEREM EL PATRIMONI NATURAL 
SORTIDES ACTIVES 

Enguany hem fet diferents sortides actives per ajudar a 

entitats o col·lectius a millorar els nostres paisatges. El 

mes de març vam anar al barranc de Biniaraix a seguir 

recuperant l’antic olivar. A l’abril vam anar a la finca 

d’Ariant (Pollença) a ajudar a la Fundació per a Vida 

Silvestre a preparar el terreny per arreglar una paret 

de pedra seca (llevar vegetació, netejar marges i 

seleccionar pedres per mides). Al maig vam anar a 

recollir llimones a Ariany i vam conèixer tot el procés 

de producció del producte local Pep Lemon. A l’octubre vam fer una neteja forestal amb 

reaprofitament de biomassa, com a mesura de prevenció d’incendis, i una reforestació a Son Honorat a 

Algaida. Totes aquestes sortides van estar amenitzades amb un bon dinar gaudint d’un bon paisatge 

tot treballant colze a colze en un bon ambient i molt bona companyia. 

 

CONSCIENCIACIÓ I FORMACIÓ EN TEMÀTIQUES AMBIENTALS 
SORTIDES A LA NATURA 

Cada any realitzem diverses 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 enguany que 

han contat amb una alta participació i hem tractat 

principalment temàtiques sobre agricultura i 

alimentació, per això les trobareu detallades a l’àrea 

corresponent. 

 

FESTA SOCIS I VOLUNTARIS 
REPÀS ACTIVITATS ANUALS I SORTEIG 

Enguany hem celebrat dues festes per a socis i voluntaris, una al gener 

(pels que no van poder venir al sopar de celebració del 20 aniversari al 

desembre del 2014) i l’altre al desembre. Vam fer una projecció de les 

activitats que hem realitzat durant el 2015, vam fer el sorteig d'una 

senalla de productes ecològics i locals, i vam fer un piscolabis. 
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CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA 
XERRADA UOM, PARTICIPACIÓ A FIRES I FESTIVALS 

Al mes de març vam fer una xerrada per alumnes de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB per 

animar-los a participar en la nostra associació. Aquest any hem seguit participant a fires per donar a 

conèixer la nostra associació i les nostres activitats. Hem anat a la fira de la AAVV de Santa Pagesa a 

Blanquerna per celebrar el Dia Mundial de Medi Ambient al juny; a la fira de Lluc a l’octubre i a la fira 

agrària de Porreres a l’abril. També vam fer la projecció del documental “Foc verinós” al Posidònia 

Festival a Deià al mes de setembre. 

 

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 
REDUIR EL CONSUM DE RECURSOS NATURALS I ENERGÈTICS 

En el context del Dia Mundial de Medi Ambient (5 juny), vam 

participar a LA DIADA DEL MEDI AMBIENT 2015 al carrer 

Blanquerna (organitzada per l’associació de Veïns de Santa 

Pagesa amb la col·laboració de l'Associació de Llicenciats/des 

en Ciències Ambientals de les Illes Balears). Vam tenir un 

estand amb informació dels nostres projectes i vam sortejar 5 

Auditories energètiques (valorades en 300 euros cadascuna) a 

totes les persones que van participar en el “Joc de les 

Diferències” a l’estand. 
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ASSEMBLEES 
LOCAL I ESTATAL 

 

Al març vàrem celebrar l’assemblea anual de socis d’Amics de la Terra Mallorca a l'agroturisme de Sa 

Campaneta (Puigpunyent). Volíem fer-la a l'aire lliure i en un entorn guapo. També vam dinar de 

productes locals, vam visitar la tafona i la finca. 

Aquest any hem organitzat i celebrat l’assemblea 

general de Amigos de la Tierra Espanya a Mallorca. 

Vint-i-cinc delegats de diferents parts d’Espanya van 

estar a Sóller del 10 al 12 d’abril a Can Prunera, espai 

que ens va cedir la Fundació del Tren de Sóller. El 

diumenge vam fer una excursió a la finca de Son 

Torrella per veure les reforestacions realitzades pels 

socis i voluntaris d'Amics de la Terra Mallorca dels 

darrers anys, i per conèixer el paisatge que fa únic el 

Paratge de la Serra de Tramuntana, declarat Patrimoni 

de la Humanitat. 

 

CALENDARI 2016 
MAKING OFF 

A finals d’any hem fet una sessió fotogràfica amb persones sòcies, voluntàries i simpatitzants de la 

nostra associació demanat-los una mà literalment per a les fotos del calendari de 2016. Aquest 

calendari pretén recordar cada dia de l’any el consum de productes locals i a més durà un directori de 

punts on pots comprar directament del agricultor i productor. 
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VOLUNTARIS I SOCIS 
IMPLICATS EN TASQUES DE VOLUNTARIAT 

Enguany hem contat amb una voluntària en pràctiques, 

del curs d’interpretació i educació ambiental que 

imparteix el SOIB per a gent aturada, que ens ha ajudat 

en tallers escolars i definint un nou projecte d’educació 

ambiental. 

Seguim contant amb una quarantena de persones 

voluntàries 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, formació, representació 

en les Plataformes que formem part, recollint signatures, dinamitzant les xarxes socials, etc. 

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

sòcies i que ajuden a prendre decisions i defineixen posicionaments. 

Moltes gràcies a tots, sense la vostra implicació no podríem fer tanta feina! 
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Àrea 
ENERGIA I CLIMA 

 

MARXA MUNDIAL PEL CLIMA 
UNITS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

Mallorca es va unir als cents de milers 

de persones de tot el món que han 

participat en la Marxa Mundial pel 

Clima per fer notar la preocupació 

creixent pel canvi climàtic i per 

demanar que les negociacions sobre 

el clima que es celebraven a París 

aconseguissin un acord que impedeixi 

la catàstrofe del canvi climàtic, i que 

s’incentivi la transició mundial cap a 

una nova economia verd impulsada 

per energies 100% renovables. Unes 

dues mil persones es varen 

manifestar pel clima el 29 de novembre a Palma. A més de la marxa vam fer un taller de maquillatge 

per a infants, una meditació per la Terra, una performance on es va representar la substitució de les 

energies “brutes” per les renovables; Tomàs Graves llegí el manifest i vam acabar amb un concert amb 

el propi Tomàs Graves, acompanyat de Gus Pollard, qui oferí una actuació. Els seguiren El Hermano L, 

Jaume Mas i Gustavo Churruarin. 

Aquesta marxa va estar organitzada per les entitats: Amics de la Terra, Avaaz, Es Racó de Ses Idees, 

Greenpeace, GOB, MÉS per Mallorca, Podem Mallorca, Tambors per la Pau i GIRA España por la 

Infancia. 
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CIMERA MUNDIAL DEL CANVI CLIMÀTIC - COP21 
REUNIÓ A PARÍS 

 

4 membres d’Amics de la Terra Mallorca es van sumar a la concentració de milers d’activistes que es 

van desplaçar a París per exigir als nostres governs que prenguin mesures urgents contra el canvi 

climàtic durant les negociacions de la Cimera de Canvi Climàtic - COP21 al mes de desembre. 

A París vam participar en diferents accions al carrer amb altres activistes de Friends of the Earth i altres 

entitats. Vam estar visitant la Zona d’Acció Climàtica, un balcó a les iniciatives i entitats que treballen 

en temes d’energia i canvi climàtic, vam participar en una acció de geolocalització per expressar la 

frase Justícia Climàtica Pau. Vam anar a la concentració Red Line i a la cadena humana de 3ºC als peus 

de la Torre Eifel, vam filmar un vídeo sobre les demandes ciutadanes per canviar de nou model 

energètic. També ens vam reunir amb en Joan Groizard (Director General d’Energia i Canvi Climàtic del 

Govern de les Illes Balears) i en Jaume Sansó (Director General d’Educació Ambiental, Qualitat i Residus 

del Govern de les Illes Balears) a Le Bourget (el lloc on es celebrava la COP21) per intercanviar 

impressions sobre la cimera. 
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AIXÒ HO CANVIA TOT 

DOCUMENTAL DE NAOMI KLEIN 

Amics de la Terra, promotora de la Xarxa de Sobirania 

Energètica Mallorca, va organitzar la projecció de "This 

Changes Everything" (Esto lo cambia todo) documental 

de Avi Lewis, narrat i inspirat en el llibre de Naomi Klein, 

que tracta sobre els impactes de l’extracció d’energia, 

les conseqüències del canvi climàtic i diferents exemples 

de lluita de la societat civil per intentar aturar alguns 

projectes, com les arenes bituminoses al Canadà. 

Es va celebrar dimecres 9 de desembre, al Teatre 

Catalina Valls, cedit gratuïtament per l’Ajuntament de 

Palma i van assistir 155 persones. 

 
AUDITORIES ENERGÈTIQUES 

ESTALVI ENERGÈTIC I REDUCCIONS D’EMISSIONS DE CO2 

El 5 de març, Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, vam 

iniciar un projecte d'auditories energètiques domèstiques 

que permet millorar l'eficiència i l'estalvi energètic en 30 

llars mallorquines, amb una sub-mostra de llars en situació 

de pobresa energètica. Aquestes auditories consisteixen 

en detallar les característiques energètiques de la llar, tant 

tèrmiques com a elèctriques (possibles pèrdues de calor, 

característiques dels electrodomèstics, etc.), i a partir 

d'aquestes dades, mesurar al llarg de dues setmanes els 

hàbits de consum de cada família. 

Després d'aquesta primera fase, s'ha analitzat cada cas concret per proposar mesures d'estalvi i 

eficiència adaptades a cada context: uns consells que poden arribar a suposar un estalvi en les factures 

de la llum i el gas d'entre un 20% i un 40%. Una vegada realitzades les auditories, es recopilaran i 

tractaran les dades facilitades per elaborar un estudi estadístic que contemplarà els hàbits i actituds 

cap a l'eficiència i l'estalvi energètic de les famílies. Aquest projecte s'impulsa des de Amigos de la 

Tierra Espanya i l’objectiu ha estat potenciar la reducció d'emissions de CO2 en el sector domèstic, 

gràcies a la identificació de mesures d'eficiència i estalvi, que s'extreuen dels resultats del projecte. 

Aquest projecte finalitzarà a principis del 2016 i s’ha realitzat amb la col·laboració de la Fundació 

Biodiversitat. 

  

http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
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DEPENDÈNCIA AL PETROLI 
TALLERS I COL·LOQUI CIUTADÀ 

Amics de la Terra ha realitzat un 

projecte de sensibilització sobre la 

nostra dependència del petroli i els 

seus impactes ambientals i 

socioeconòmics en els països 

empobrits. S’ha dut a terme a les illes 

de Mallorca i Eivissa i vol mostrar la 

situació actual de dependència 

energètica del petroli a les Illes 

Balears i els efectes que aquest model 

causa, no només a les Illes Balears, si 

no a les comunitats de països 

exportadores de hidrocarburs. El projecte ha constat en la realització de 28 tallers entre l’alumnat de 

secundària dels instituts de Mallorca durant l’any i l’organització d’un col·loqui al desembre al Club 

Diario de Mallorca. El col·loqui "Fins on arriba la nostra dependència al petroli? Impactes i solucions" 

va comptar amb els ponents Jordi Pigem, escriptor i filòsof, i n'Ivan Murray, professor del departament 

de Geografia de la Universitat de les Illes Balears. Els dos ponents ens van donar una visió global i local 

de la nostra dependència als hidrocarburs, el peak oil, com afecta les extraccions de petroli als països 

empobrits, les prospeccions de petroli a les balears, el sistema actual, cap a on anem, els impactes i les 

solucions. Després vam fer un debat amb les 90 persones assistents i una cloenda amb degustació de vi 

Mallorquí. També vam fer una xerrada al mes de maig per presentar els tallers a la XIV Trobada 

d'Ambientalització de Centres Educatius de Mallorca amb la participació de 90 persones. 
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XARXA PER A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA DE MALLORCA 

COL·LOQUI CIUTADÀ 

Amics de la Terra junt amb altres entitats han format la 

nova plataforma “Xarxa per a la Sobirania Energètica 

de Mallorca” per treballar conjuntament temes 

d’energia i pobresa energètica. Aquesta nova 

plataforma es va presentar al novembre en el Club 

Diario de Mallorca organitzant la xerrada "El cost real 

de l'energia" a càrrec de Pablo Cotarelo, membre de la 

Xarxa per la Sobirania Energètica de Catalunya i 

l'Observatori del deute en la Globalització. Durant el 

2016 seguirem treballant conjuntament per fer una 

Mallorca més sobirana energèticament, amb més 

energies renovables i a l’abast de tota la població. 

 
PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS AL MEDITERRANI 

PLATAFORMA MAREA BLAVA MALLORCA 

Seguim treballant en la Plataforma per aturar les 

prospeccions d’hidrocarburs a la mar mediterrània 

balear. Un membre d’Amics de la Terra Mallorca és 

la portaveu d’aquesta plataforma i l’enllaç amb les 

Plataformes d’Eivissa. Durant el 2015 hem fet 

moltes reunions de coordinació insular i amb 

l’Aliança Mar Blava (Eivissa); hem demanat un 

compromís polític signat en les eleccions 

autonòmiques per sol·licitar un mediterrani lliure de 

prospeccions; ens hem reunit amb Participació 

Ciutadana de l’Ajuntament de Palma i amb la 

Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) per 

demanar-los col·laboració i agilitat quan s’obri el període 

d’informació pública del projecte d’Spectrum en el que 

volem recollir moltes al·legacions (de cares al 2016); vam 

rebre amb pancartes als representants d’Spectrum que 

tenien una reunió amb el Conseller de Medi Ambient i vam 

intentar parlar amb ells per mostrar-los l’unànime rebuig 

que té la societat balear a les prospeccions d’hidrocarburs; 

hem realitzat entrevistes a diferents mitjans de 

comunicació.  

http://www.felib.es/
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FORMACIÓ EN ENERGIES RENOVABLES 
FOTOVOLTAICA I TÈRMICA 

Hem organitzat tres tallers de formació amb la 

col·laboració de MasterD. El primer “Què és 

l'energia fotovoltaica i com funcionen els panells" 

es va fer al maig i el vam haver de repetir al juny per 

demanda. Vam aprendre què és l'energia 

fotovoltaica i com funcionen els panells per 

aprofitar-la. A més vam realitzar una instal·lació des 

de zero amb els elements fonamentals per a una 

instal·lació fotovoltaica i el càlcul personalitzat de 

panells necessaris per proveir un consum d'energia 

en una llar. El taller el va impartir n’Alfonso Javier 

Morales, formador de MasterD i soci d'Amics de la Terra. El segon "Energia solar tèrmica: instal·lació i 

legislació actual" es va fer al novembre i vam aprendre què és l'energia tèrmica, el funcionament d'una 

instal·lació tèrmica i situació legislativa actual. Vam fer una pràctica sobre com instal·lar, programar i 

executar un termòstat (que és la part que executa tot el funcionament d'una instal·lació solar tèrmica). 

Va ser impartit per Armando Carrera, expert en energies renovables (videoconferència) i Alfonso Javier 

Morales, formador de MasterD i soci d'Amics de la Terra. 

 

PRODUCCIÓ ELÈCTRICA DOMÈSTICA I COMUNITÀRIA 
10 PASSOS PER ALLIBERAR EL SOL 

En motiu de l’aprovació del Reial decret d’autoconsum que 

va aprovar en el Consell de Ministres, Amics de la Terra a 

nivell estatal va denunciar el “segrest del Sol” i va presentar 

la seva nova campanya 10 Passos per alliberar al Sol, en la 

qual s’anima a la ciutadania a apostar per alternatives que 

permetin l'avanç cap a un sistema d'energia renovable 

gestionat per la ciutadania. Així convida a la població a lluitar 

contra aquest Reial decret sumant-se a les diferents 

alternatives que aniran publicant a la seva web 

liberaalsol.org en la qual ofereixen les claus per plantar-li 

cara a l'oligopoli elèctric i una guia per actuar. 

  

http://www.masterd.es/delegaciones/palma-de-mallorca/2800
http://liberaalsol.org/
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MENYS COTXES - MÉS ESPAIS PER LES PERSONES 
PARK(ING) DAY 

En el Dia Mundial de Mobilitat Ciutadana (18 

de setembre) vàrem fer arribar de nou el 

“Park(ing) day” a Palma, enguany amb més 

originalitat. Al carrer Aragó 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, 

llimonada gratuïta, piscina, taules, cadires, 

petanca, grup musical, informació, etc. La gent 

es mostrava molt sorpresa que li donéssim un 

ús diferent a la zona d’ORA i s’acostaven a 

beure llimonada i a participar a les activitats. 

 
PROMOVENT UN NOU MODEL ENERGÈTIC 

SUPORT A LES ENERGIES RENOVABLES I DENÚNCIA DEL SISTEMA ENERGÈTIC FÒSSIL 

Hem organitzat activitats amb altres entitats com la projecció del documental “OligopolyOFF” amb 

Som Energia Mallorca, el GOB i Marea Blava Mallorca. Vam fer la projecció de “Poison Fire” al 

Posidonia Festival per denunciar l’explotació de petroli de la Shell al delta del Níger. També hem donat 

a conèixer els resultats del informe de Amigos de la Tierra “De Houston a Cartagena: sorres 

bituminoses, les noves amenaces fòssils“ sobre l’extracció de petroli i quitrà barrejat amb sorra en el 

subsòl, el qual és molt car, brut, contaminant i en 

el que les poblacions natives d'Alberta s'han vist 

despullades de la seva terra que ara allotja a la 

indústria extractiva; Espanya ja ha rebut algun 

carregament d’aquest tipus de combustible fòssil. 

També hem participat en la reunió estatal de la 

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. 

Seguim donant suport i difusió d’iniciatives 

d’autoconsum energètic i de canvi en el model 

energètic, com l’exemple de la cooperativa de 

consum i producció renovable Som Energia, o la 

“Huerta Solar” de Amigos de la Tierra. 

  

http://www.amicsdelaterra.org/novetats/de-houston-a-cartagena-sorres-bituminoses-les-noves-amenaces-fossils-p692
http://www.amicsdelaterra.org/novetats/de-houston-a-cartagena-sorres-bituminoses-les-noves-amenaces-fossils-p692
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Àrea 
AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ 

 
GUIA VENTA DIRECTE I CALENDARI 2016 

ALIMENTS LOCALS I SENSE INTERMEDIARIS 

Coincidint amb el Dia mundial de l'Alimentació 

(16 d’octubre) vam presentar la primera versió 

de la Guia per comprar local i directe a Mallorca. 

Amb gairebé 90 indrets on comprar aliments 

cultivats o elaborats a Mallorca, trobes opcions 

reals per omplir la senalla: fruita, verdura, oli, 

fruits secs, conserves, productes làctics, carn i 

embotits, vins i cerveses, mel, ... tots aliments de 

qualitat i a bon preu. Aquesta guia en un 

document pdf és la primera versió, que també 

s’insertarà en el calendari 2016 i en farem una 

versió online participativa on la gent podrà 

opinar i proposar-ne de nous. També vam anar al mercat ecològic de la plaça patins a presentar la guia 

als consumidors de productes ecològics. 

 

CONSUM ALIMENTS LOCALS 
ENQUESTA CIUTADANA 

 

Hem publicat els resultats d'una enquesta, 

“D'agricultor a consumidor”, en la qual donem a 

conèixer què pensa la ciutadania sobre 

l'alimentació local i quins són els seus hàbits de 

consum. Sol la població comprar aliments de 

producció local?, hi ha suficient informació per 

aconseguir-los? Aquestes i altres preguntes són 

respostes per una mostra de 8.362 persones, 

entre 16 i 54 anys, a Espanya, Alemanya, Regne 

Unit, França, Polònia, Hongria, República Txeca i Bulgària, realitzades per TNS Opinion i 1.026 persones 

a Espanya, assenyala que més d'un 90% de la ciutadania espanyola està convençuda que comprar 

aliments locals fomenta la creació d'ocupació local. El 85% de la població entrevistada en els 8 països, 

compra els seus aliments en la tenda més propera, i el 67% assegura que no hi ha suficient oferta 

d'alimentació local. Un 91% reclama als responsables polítics una proposta que garanteixi la 

implementació d'una producció local i sostenible en el marc de la Política Agrària Comuna (PAC). 

  

http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/FOE_Local_Food_ESP_FINAL_web.pdf
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/FOE_Local_Food_ESP_FINAL_web.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/spain.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/spain.pdf
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ALIMENTACIÓ 
T’HO MENGES AMB EL TTIP 

En el Dia Mundial dels Drets del Consumidor (15 

març) vam engegar una campanya de denúncia per 

informar als consumidors els perills alimentaris que 

ens dura la aprovació del TTIP. La campanya va ser 

online amb diferents materials i vídeos sobre la 

importació de carn tractada amb substàncies 

desinfectants polèmiques, pollastre clorat, blat de 

moro transgènic, vedella amb hormones, etc. 

També vam fer una fotoacció de denuncia a la fira 

de Porreres. 

Amics de la Terra exigeix que es detinguin les negociacions del TTIP. Els perills que planteja per a 

l'alimentació de la ciutadania europea i l'impacte ambiental de la seva producció són els indicadors 

més clars per assegurar que el TTIP és un mal negoci per a les persones i el planeta. 

 

CALENDARI 2016 
COMPRA DIRECTE I LOCAL 

 

 

Arribats al desembre, se'ns acaben les pàgines del calendari. 

És per això, que el nou calendari d'Amics de la Terra 2016 té 

13 mesos, incloent gener del 2017. Un calendari que t'ajuda a 

fer compra directa i de producte local. 

Durant el 2015 hem estat treballant en reunir informació 

sobre diferents projectes de producció d'aliments a Mallorca 

que fan venda directa. El passat Dia mundial de l'Alimentació 

vam presentar la primera edició de la guia en format 

electrònic, aquesta és una versió en paper, lleugerament 

revisada i ampliada, que s'acompanya del calendari de 2016. 
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CONSCIENCIACIÓ I FORMACIÓ EN TEMÀTIQUES AGROALIMENTÀRIES 
SORTIDES A LA NATURA 

Aquest any hem realitzat 5 sortides amb l’objectiu 

d’aprendre de la natura, conscienciar i formar a les 

persones en temàtiques agroalimentàries. 

El 17 de maig vam visitar els horts de l'Associació 

"Cultivando la tierra cultivas tu futuro" a Algaida per 

veure una experiència pràctica d'un grup de persones 

que han deixat la vida de ciutat i han començat a 

cultivar amb agricultura ecològica; Vam acabar dinant 

paella de les verdures del hort. 

El 30 de maig vam anar a una finca d'Agroilla a 

Ariany a conèixer el procés de creació, producció 

i venda de la llimonada Pep Lemon, 100% 

producte mallorquí. Vam ajudar a recollir 

llimones, ens van ensenyar cultius hidropònics de 

tomàtiga, i vam fer un berenar de productes 

locals i begudes Pep Lemon. El 5 de juliol vam 

visitar la finca Ca’n Caló (Ruberts, Sencelles), 

finca agrària ecològica que fa compostatge amb 

totes les restes orgàniques que genera, fent així 

un aprofitament total i tancant el cicle; també 

vam aprendre a fer biofertilitzant. 

El 18 d’octubre vam anar a la finca de l'associació 

Naturalment a fer una formació teòrica - pràctica 

sobre activisme agroalimentari. Vam fer un bancal 

elevat, vam dinar tots junts sota l'ombra d'un arbre, 

vam debatre i vam visitar l'hort. 

El 25 d’octubre vam anar al Centre Capvespre en la 

Cooperativa de Sóller per conèixer de primera mà el 

cultiu de l'olivera i la producció d'oli i oliva de taula. 

Després el grup ha visitat la propera finca 

d'Ecovinyassa, que conrea cítrics ecològics on el propietari els ha explicat la història dels cítrics a la Vall 

de Sóller i quins són els problemes i avantatges del seu cultiu ecològic. 

  

https://www.facebook.com/pages/Cultivando-la-tierra-cultivas-tu-futuro/339843166127725
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Àrea 
RECURSOS NATURALS, RESIDUS I COMPOSTATGE 

 
COMPOSTATGE MUNICIPAL, COMUNITARI I DOMÈSTIC A MALLORCA 

JORNADES TÈCNIQUES, TALLERS I SORTIDA 

 

Amics de la Terra va organitzar a finals de juny i 

principis de juliol un programa ben complert per 

analitzar la gestió dels residus orgànics a Mallorca i 

veure opcions de compostatge municipal, domèstic i 

comunitari a Mallorca, posar els reptes i les 

alternatives sobre la taula. El programa incloïa cinc 

activitats sota el títol “Compostatge municipal, 

comunitari i domèstic a Mallorca. Reptes i 

alternatives”: 

 27 de juny: taller de compostatge comunitari - agrícola i 

de construcció d’una compostera amb palets. Es va celebrar a la finca de la cooperativa Coanegre a Santa Maria i 

van participar 20 persones. 

 2 de juliol (matí) a Porreres: jornada tècnica amb els ponents: Juan Mateo Horrach Torrens, Inspector del 

Servei de Residus Urbans de Mallorca i Coordinador del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de 

Mallorca del Consell de Mallorca; Alodia Pérez, responsable de l’Àrea de Recursos Naturals i Residus de Amigos 

de la Tierra España; Joseba Sánchez Arizmendiarrieta, coordinador de projectes i tècnic de residus de Vermican 

(Navarra); Ramón Plana, consultor en Tractaments Biològics de Residus Orgànics. Van participar 17 persones. 

 2 de juliol (horabaixa) a Porreres: taller de compostatge domèstic. Van participar 14 persones.  

 3 de juliol (matí) Santa Maria: jornada tècnica amb els ponents: Juan Mateo Horrach Torrens, Inspector del 

Servei de Residus Urbans de Mallorca i Coordinador del Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de 

Mallorca del Consell de Mallorca; Alodia Pérez, responsable de l’Àrea de Recursos Naturals i Residus de Amigos 

de la Tierra España; Joseba Sánchez Arizmendiarrieta, coordinador de projectes i tècnic de residus de Vermican 

(Navarra); Ramón Plana, consultor en Tractaments Biològics de Residus Orgànics. Van participar 22 persones. 

 5 de juliol Visita a Ca’n Caló (Ruberts, Sencelles) finca agrària 

ecològica que fa compostatge amb totes les restes orgàniques que 

genera, fent així un aprofitament total i tancant el cicle. També 

vam veure con fer biofertilitzant. Vam degustar un piscolabis de 

productes locals i ecològics. Van participar 18 persones. 

Es van recollir les ponències de les jornades que es troben 

disponibles a la web d’Amics de la Terra.  

Les cinc activitats contaven amb la coorganització de l’ajuntament 

de Porreres i la Mancomunitat des Raiguer.  
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COMPOSTATGE DOMÈSTIC 
TALLERS, CONCURS I ELABORACIÓ VÍDEO 

Seguim promovent el compostatge 

com a mesura de reducció de residus i 

de la petjada de carboni. Enguany, a 

part del paquet de jornades i tallers 

celebrats al juny/juliol, hem realitzat 

un taller de compostatge a la fira de 

Lluc i hem elaborat un vídeo. El vídeo 

és una història sobre com reduir els 

residus orgànics del menjar i 

jardineria, ensenyant a fer 

compostatge de manera fàcil, barata i 

divertida. També hem fet difusió del concurs de vídeos sobre històries relacionades amb el 

compostatge de l’associació Zero Waste. 

 
ALARGASCÈNCIA 

DIRECTORI D’ESTABLIMENTS PER ALLARGAR LA VIDA ÚTIL DE LES COSES  

Durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus (21-29 novembre) vam estrenar ALARGASCÈNCIA, 

un directori d'establiments per donar alternatives de consum contra l'obsolescència, amb el principal 

objectiu d’allargar la vida útil dels productes. La web alargascencia.org ofereix diferents alternatives 

(lloguer, compra-venda de segona mà, reparació) de diferents productes (roba, mobles, 

electrodomèstics) en diferents províncies 

espanyoles. A Mallorca hem començat amb 

40 establiments en tota l'illa. Amb aquesta 

eina, Amics de la Terra vol oferir 

alternatives senzilles a aquelles persones 

que no volen considerar els seus objectes 

residus massa aviat, alhora que es torna 

com a eina d'educació ambiental, amb 

informació sobre els avantatges ambientals 

i socials d'aquests models de consum. 
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INCINERACIÓ RESIDUS 
NO A LA IMPORTACIÓ, SÍ AL TANCAMENT DELS FORNS ANTICS 

Amics de la Terra va participar en el Ple del Consell de 

Mallorca de 12 de novembre, en el que es votava la 

revocació de la importació de fems. 

Sandy Hemingway, la presidenta d'Amics de la Terra va 

intervenir per felicitar al Consell per paralitzar 

definitivament la importació de fems, i va demanar 

més accions per reduir la incineració, millorar la 

prevenció de residus, fer el nou Pla Director i tancar els 

dos forns més antics de la incineradora.  

També hem sol·licitat durant el 2015 al Consell i al Govern que s'apliquin mesures per limitar la 

incineració de residus reciclables, insistint que davant l'obligatorietat d'aplicar les Directives Europees 

d'economia circular cal reduir significativament la incineració i tancar els dos forns antics de la 

incineradora de Son Reus.  

En darrer lloc, hem demanat més transparència en el càlcul de la tarifa dels residus en les al·legacions 

presentades al Consell de Mallorca i hem criticat la gestió de l’abocador de Milà i demanat que sigui 

només una mesura solidària i puntual portar a incinerar a Mallorca els residus de Menorca. 

 
REDUCCIÓ RESIDUS 
ECONOMIA CIRCULAR 

Hem fet difusió online i en paper del 

informe de Amigos de la Tierra 

“Reducció de residus: el reciclatge no 

és suficient per aconseguir l'economia 

circular”. La dinàmica actual ha 

centrat tots els seus esforços en el 

reciclatge, deixant totalment oblidats la reducció i reutilització, marcats com a preferents en la 

jerarquia de gestió de residus. De fet, el Paquet d'Economia Circular tan discutit, que s’ha aprovat per 

la Comissió Europea a desembre, també centra els seus objectius principals en el reciclatge, oblidant 

els passos previs. 

D’aquí que s’hagi fet aquest informe per posar de palès que cal incidir més en la reducció i reutilització. 

Hem d'exigir la reducció en l'ús dels nostres recursos mitjançant compra a granel, preparació per a la 

reutilització, compra de segona mà i ús de productes duradors, desmuntables i reparables. 

  

http://www.amicsdelaterra.org/novetats/amics-de-la-terra-demana-que-sapliquin-mesures-per-limitar-la-incineracio-de-residus-recic-p640
http://www.amicsdelaterra.org/novetats/amics-de-la-terra-demana-que-sapliquin-mesures-per-limitar-la-incineracio-de-residus-recic-p640
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Àrea 
EDUCACIÓ AMBIENTAL ESCOLAR 

 
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. Vàrem realitzar 30 

tallers en el que van participar 749 nins i nines. 

 

 

 

 

 

CANVI CLIMÀTIC 
REDUÏM LA PETJADA DE CARBONI 

En aquests tallers fem un joc de rol en el que 

definim, entre tots, l'estil de vida d'una persona 

consumista i una responsable. 

Amb un fulletó/calculadora, calculem la petjada de 

carboni de cada alumne, tenint en compte el 

transport que utilitza per anar al centre escolar, 

hàbits de consum i alimentació, estalvi d'energia, 

reciclatge de residus, ...  

Analitzem els resultats, com ens afecten i què es pot 

fer per millorar.  

Té com a destinataris els alumnes de 2n i 3r cicle de primària. Vàrem realitzar 10 tallers amb un 

nombre de 259 alumnes. 
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ALIMENTACIÓ, SALUT I MEDI AMBIENT 
AGRICULTURA ECOLÒGICA, ALIMENTS LOCALS I DE TEMPORADA 

L’alimentació és molt important en la vida dels nins i n’és 

vital que aprenguin les relacions amb el medi ambient i la 

natura. Escollir amb criteri el que mengem i comprem pot 

repercutir molt positivament en la Terra. 

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. Vàrem 

realitzar 30 tallers en el que van participar 701 nins i 

nines. 

 

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

En aquests tallers, que s’ofereixen als centres de secundària, mostrem i debatem sobre el nostre model 

energètic, la dependència del petroli i a les 

importacions dels combustibles fòssils que venen 

d'altres països. Es treballen els impactes socials, 

ambientals i econòmics derivats de diferents fases 

d'extracció del petroli. Es mostren dos exemples: 

l'explotació de petroli en un país empobrit i la 

cerca de petroli al mar Balear. Descobrim la 

necessitat d'un canvi de model energètic i les 

solucions/accions per reduir la nostra 

dependència del petroli i promoure un model 

energètic més sostenible. Vàrem realitzar 34 

tallers que han comptat amb la participació de 903 

alumnes.

 

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

A través de Palma Educa de l’Ajuntament de Palma, hem realitzat 3 tallers de “Energia, prospeccions i 

Canvi climàtic” a secundària en la que han participat 90 alumnes. Aquests tallers permeten conèixer i 

educar sobre els efectes globals i locals del canvi climàtic, la generació i consum d’energia elèctrica, e ls 

projectes de prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears i els seus impactes, i les solucions: les 

energies renovables, l’eficiència i estalvi energètic. 
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Altres accions 

 

DIA DE LA TERRA 
PROPOSTES POLÍTIQUES PRIORITÀRIES 

Amb motiu del Dia de la Terra, 22 d'abril, i amb la proximitat de les eleccions autonòmiques, insulars i 

municipals, vam enviar una sèrie de propostes polítiques prioritàries a tots els partits polítics de l ‘illa 

per ser preses en compte als seus programes electorals per a la propera legislatura. Els objectius de les 

propostes eren: reduir la dependència de les energies fòssils i fomentar les energies renovables; reduir 

la generació dels residus i la incineració dels mateixos; regular el consum d'aigua i la contaminació per 

les aigües residuals; afavorir el transport públic i pacificar el trànsit en els nuclis urbans; fomentar el 

consum dels productes locals, recolzant l'agricultura sostenible; afavorir la protecció de la biodiversitat 

estenent els espais protegits i millorant la gestió dels mateixos; frenar el consum de territori limitant el 

sòl urbanitzable. 

 

AL·LEGACIONS I DENÚNCIES 
LLEIS, PLANS I ALTRES 

Durant 2015 Amics de la Terra ha presentat: 

 Al·legacions a l’avantprojecte de llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del 

turisme sostenible. 

 Al·legacions al projecte i estudi d’impacte ambiental del “parc fotovoltaic de 50 MW connectat a 

xarxa a Cap Blanc”. 

 Comentaris generals i al·legacions a la modificació del PDSEIB relativa a l'ordenació territorial de les 

energies renovables. 

 Al·legacions al “Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Nacional Marítim‐terrestre de l’arxipèlag de 

Cabrera”. 

 Comentaris i al·legacions a l’esborrany del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos a 

Mallorca. 

 S’ha registrat a la Delegació del Govern una petició adreçada a la Ministra d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient, per retirar la reforma de la Llei de Monts (conjuntament amb 6 

entitats més). 

Vam fer arribar a tots els partits polítics les nostres propostes sobre l’impost sobre estades turístiques i 

de mesures d’impuls del turisme sostenible. 
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TREBALL EN XARXA 
REUNIONS POLÍTIQUES, PLATAFORMES I ORGANISMES 

Donat el context d’eleccions autonòmiques i la formació de nous equips de Govern hem dut a terme 

diverses reunions amb diferents representants polítics: 

 Vicenç Vidal, Conseller d’Agricultura i Medi Ambient i Catalina 

Amengual, Directora General de Biodiversitat. 

 Sandra Espeja, Consellera de Medi Ambient del Consell de 

Mallorca i Caterina Canals, Directora Insular de Residus. 

 Neus Truyol, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

Palma i Presidenta d’Emaya i Josep Mª Rigo coordinador 

general d’Ecologia, Agricultura i Benestar de l’Ajuntament de 

Palma. 

 Mercedes Garrido, Consellera de Territori i Infraestructures i Jaume Colom Adrover, secretari tècnic 

de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. 

 Joan Groizard, Director General d’Energia i Canvi Climàtic i Sebastià Sansó Director General 

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

 Reunió amb representants de Som Palma/Podem. 

Durant el 2015 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 

 Consell de la Mineria 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 mantenim les reunions de la Junta Directiva de Amics de la Terra Mallorca. 
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Àrea 
DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

 

COMUNICACIÓ 
BUTLLETÍ, WEB, FACEBOOK I TWITTER 

Enguany hem tingut una persona de suport en temes de 

comunicació el darrer semestre de l’any. Hem estat 

treballant per crear una nova web més compatible amb 

les noves tecnologies (mòbils, tablets, etc.) i ens hem 

reunit diverses vegades amb el grup de treball de 

comunicació per decidir com fer-la més visual, atractiva, 

i fer els continguts més pràctics i fàcils de trobar pels 

usuaris. Fins al 2016 no podrem presentar la nova web 

però enguany hem estat embastant-la. En la web actual tenim unes 30.330 visites anuals i hem fet 5 

ciberaccions de recollida de signatures de campanyes estatals i europees (TTIP, espais protegits, 

mineria Guatemala, impost al Sol, canvi sistema energètic en context COP21). Hem millorat l’aspecte 

del butlletí i n’hem enviat 9; també estem treballant per millorar-lo i estem creant una base de dades 

que ens permetrà millorar de diferents maneres la comunicació amb els nostres socis, voluntaris i 

simpatitzants; durant el 2016 farem més canvis al respecte. Respecte a les xarxes socials hem 

simplificat el Facebook (abans teníem una pàgina i un usuari i ara només dinamitzem la pàgina) i tenim 

1.670 seguidors. En Twitter tenim 1.072 seguidors i hem enviat uns 6.000 tweets. 

Hem enviat 40 notes de premsa i hem aparegut 130 vegades a diversos mitjans de comunicació en 

paper i on-line, una desena de vegades a la radio i una desena en la televisió. A nivell estatal hem fet 

set noves publicacions: els informes “La huella del suelo y agua de los productos de uso cotidiano”, 

“Reducción de residuos: el reciclaje no es suficiente para alcanzar una economía circular”, “El campo 

en tu mesa: ventajas sociales, ambientales y económicas de los sistemas alimentarios locales”, “De 

agricultor a consumidor: apoyo ciudadano a los 

alimentos de producción local y sostenible” i una 

actualització (i versió en català) d’“Avantatges del 

compostatge”; una guia sobre els 10 passos per 

alliberar el sol; un nou fulletó de la nova horta 

solar de Amigos de la Tierra. A Mallorca hem fet 

una versió digital de la Guia de compra directe i 

local de productes mallorquins i una versió en 

paper dins el calendari 2016. 
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A continuació detallen la relació dels 40 comunicats de premsa realitzats durant el 2015: 

1) 15/01/2015 Amics de la Terra Mallorca critica la gestió del abocador de Milà. 

2) 02/02/2015 “Al Molinar, port petit”, demanarà explicacions als actuals responsables municipals. 

3) 02/02/2015 En el Dia mundial de les zones humides denunciem l'estat de destrucció de ses 

Fontanelles. 

4) 05/02/2015 La Plataforma NoalTTIP Mallorca comença un nou cicle de xerrades sobre els tractats 

de lliure comerç. 

5) 13/02/2015 Amics de la Terra comença un nou projecte de sensibilització sobre la nostra 

dependència del petroli i els seus impactes ambientals i socioeconòmics. 

6) 04/03/2015 Amics de la Terra proposa limitar l'extensió dels parcs d'energies renovables i la 

distància entre ells. 

7) 04/03/2015 En el Dia Mundial de l'eficiència energètica Amics de la Terra inicia el seu projecte 

d'auditories energètiques domèstiques. 

8) 16/03/2015 "Al Molinar, port petit” posarà en marxa una campanya per recaptar el suport de  

persones rellevants de diferents àmbits de la societat de les illes. 

9) 20/03/2015 Amics de la Terra presenta al·legacions contra el macro parc fotovoltaic de la Marina 

de Llucmajor. 

10) 21/03/2015 Èxit total de la presentació del “llaüt” de la campanya “Al Molinar, Port Petit”. 

11) 30/03/2015 Amics de la Terra coopera en la neteja d'olivars del barranc de Biniaraix. 

12) 13/04/2015 Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Sóller l'Assemblea anual estatal de Amigos de la 

Tierra. 

13) 21/04/2015 Amics de la Terra Mallorca presenta les seves propostes polítiques en el Dia de la 

Terra. 

14) 28/04/2015 Les tres plataformes anti sondejos de Balears demanen als partits un compromís per 

un Mediterrani lliure de petroli i un model energètic sostenible. 

15) 30/04/2015 Amics de la Terra Mallorca demana més transparència en el càlcul de la tarifa dels 

residus en las al·legacions presentades al Consell de Mallorca. 

16) 01/05/2015 Un informe de capitania marítima alerta de que el projecte d'ampliació del port del 

Molinar no resol els problemes de rompents. 

17) 09/05/2015 Tots els partits amb possibilitats d'obtenir representació, excepte un, es mullen per la 

conservació del port del Molinar. 

18) 18/05/2015 Un exercici visual demostra que el nou port proposat per al Molinar és un macroport. 

19) 18/05/2015 Amics de la Terra critica la passivitat de l'ajuntament de Sóller en Muleta II.  

20) 29/05/2015 Amics de la Terra dóna suport i difon el producte local Pep Lemon. 

21) 04/06/2015 En el Dia Mundial de Medi Ambient Amics de la Terra ajuda a les famílies a consumir 

menys energia. 
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22) 05/06/2015 Demanem que una de les primeres decisions del nou ajuntament sigui la creació d'una 

taula de treball per conservar i rehabilitar el port de Molinar i el seu edifici i per donar continuïtat al 

passeig. 

23) 10/06/2015 Amics de la Terra demana al nou Govern Balear en negociació restablir la Conselleria 

de Medi Ambient. 

24) 20/06/2015 Un gran Cavall de Troia de 8 metres visita Mallorca per denunciar el TTIP. 

25) 29/06/2015 Amics de la Terra organitza les Jornades compostatge municipal, comunitari i domèstic 

a Mallorca. Reptes i alternatives. 

26) 10/07/2015 Amics de la Terra demana que s'apliquin mesures per limitar l'incineració de residus 

reciclables. 

27) 03/08/2015 “Al Molinar, Port Petit” s'ha reunit amb el president del Consell Insular de Mallorca, 

Miquel Ensenyat, la consellera de Territori, Mercedes Garrido i el director insular de Territori i 

Paisatge, Miquel Vadell. 

28) 23/09/2015 L’autoritat portuària de balears en sintonia amb la postura de no ampliar el port des 

Molinar i optar per la seva rehabilitació. 

29) 10/10/2015 Comença a Palma la setmana internacional d'acció contra els tractats de lliure comerç. 

30) 16/10/2015 Amics de la Terra presenta la seva nova guia de punts de compra directa d’aliments 

locals a Mallorca. 

31) 25/10/2015 Amics de la Terra visita la tafona de Sóller i una finca ecològica de cítrics. 

32) 29/10/2015 Marea Blava Mallorca rep als directius de Spectrum Geo Limited per mostrar el seu 

rebuig a les prospeccions d'hidrocarburs en el Mar Balear. 

33) 29/10/2015 Amics de la Terra defensa una ecotaxa orientada exclusivament a millorar el patrimoni 

natural i cultural. 

34) 31/10/2015 Amics de la Terra fa una neteja forestal amb aprofitament de biomassa i una 

reforestació a Son Honorat. 

35) 25/11/2015 Amics de la Terra llança alargascencia, un directori d'establiments per donar 

alternatives contra l'obsolescència. 

36) 04/12/2015 Amics de la Terra organitza la conferència Fins on arriba la nostra dependència del 

petroli? 

37) 09/12/2015 Amics de la Terra presenta al·legacions a la Llei d'Impost Turístic. 

38) 09/12/2015 Quatre activistes d'Amics de la Terra Mallorca van a París per reclamar al Govern que 

s'arribi a un acord compromès amb el clima. 

39) 13/12/2015 Amics de la Terra Mallorca denuncia que l'acord de París no està a l'altura de la 

urgència climàtica. 

40) 15/12/2015 Comunicat de la Plataforma NoalTTIP Mallorca davant les eleccions del 20D. TTIP? No 

amb el meu vot 

  



 

32 
 

Llistat cronològic 
ACTIVITATS 

DATA ACTIVITAT 

13/01/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

13/01/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

15/01/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

17/01/2015 Participació a la trobada estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo energético 

21/01/2015 Reunió de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

21/01/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

22/01/2015 Reunió Comissió Seguiment dels Transgènics del Govern Balear 

22/01/2015 Festa voluntaris i socis 

23/01/2015 Reunió amb representants de Som Palma/Podem 

26/01/2015 Reunió amb la Direcció General de Cooperació del Govern Balear 

27/01/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

21/01/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

28/01/2015 Reunió a Eivissa de coordinació balear 

29/01/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

29/01/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP amb la direcció del PSIB-PSOE 

02/02/2015 Concentració davant ses Fontanelles en motiu del Dia Mundial de les Zones Humides 

03/02/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

03/02/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

4-5/02/2015 
Formació a Madrid i reunió de coordinació pel nou projectes d’auditories 
energètiques a llars - Amigos de la Tierra 

06/02/2015 
Taula rodona sobre com afectarà el TTIP en agricultura i medi ambient - Plataforma 
No al TTIP Mallorca 

10/02/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

10/02/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

11/02/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

11/02/2015 Reunió de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

12/02/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

16/02/2015 Reunió amb Oceana 

17/02/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

17/02/2015 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 
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DATA ACTIVITAT 

10/02/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

19/02/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

23/02/2015 Reunió Grup de Treball Comunicació  

24/02/2015 Taula rodona sobre com ens afectarà el TTIP - Plataforma No al TTIP Mallorca 

24/02/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

26/02/2015 Reunió Grup de Treball Comunicació 

27/02/2015 Reunió amb el GOB i Som Energia sobre el model energètic balear 

02/03/2015 Reunió Grup de Treball Comunicació 

03/03/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

05/03/2015 Dia Mundial Eficiència energètica - engeguem el projecte d’auditories energètiques  

07/03/2015 Assemblea anual d’Amics de la Terra Mallorca 

07/03/2015 Reunió amb Cooperativa Coanegre 

08/03/2015 Excursió a Son Torrella del Puig Major 

10/03/2015 Reunió de les Plataformes Marea Blava Mallorca i No al TTIP Mallorca 

12/03/2015  Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

12/03/2015 
Xerrada sobre com afectarà el TTIP a l’agricultura i medi ambient - Plataforma No al 
TTIP Mallorca 

17/03/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

17/03/2015 Xerrada sobre voluntariat als alumnes de la Universitat Oberta a Majors (UOM) 

17/03/2015 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

18/03/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

19/03/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

19/03/2015 Reunió amb la plataforma de veïns contra el parc fotovoltaic de Llucmajor 

24/03/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

24/03/2015 Xerrada sobre com ens afectarà el TTIP - Plataforma No al TTIP Mallorca 

24/03/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

26/03/2015 Reunió de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

28/03/2015 Sortida activa per recuperar l’antic olivar del Barranc de Biniaraix  

31/03/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

07/04/2015 Reunió de la Plataforma Marea Blava Mallorca 

07/04/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

08/04/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

10-12/04/2015 Assemblea General de Amigos de la Tierra España celebrada a Mallorca 

13/04/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 
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DATA ACTIVITAT 

14/04/2015 Reunió amb la PIME sobre el TTIP 

14/04/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

16/04/2015 
Roda de premsa en motiu del Dia d’Acció Global contra el TTIP - Plataforma No al 
TTIP Mallorca 

17/04/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

18/04/2015 
Concentració en motiu del Dia d’Acció Global contra el TTIP - Plataforma No al TTIP 
Mallorca 

19/04/2015 Participació en la Diada d’Agricultura Ecològica a Porreres 

21/04/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

22/04/2015 Presentació de propostes polítiques en el Dia de la Terra  

22/04/2015 Reunió de la plataforma Marea Blava Mallorca 

25/04/2015 Sortida activa a la Vall d’Ariant (Pollença) - neteja forestal 

28/04/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

28/04/2015 
Presentació d’un document de compromís als partits polítics per declarar el 
Mediterrani Lliure de Prospeccions d’Hidrocarburs  

28/04/2015 Xerrada sobre com ens afectarà el TTIP - Plataforma No al TTIP Mallorca 

28/04/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

29/04/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

29/04/2015 Participació a la reunió del Consell d’Energia del Govern Balear 

05/05/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

06/05/2015 Reunió de la Taula de Residus del Consell de Mallorca 

07/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

07/05/2015 Reunió Grup de Treball de Comunicació 

07/05/2015 Coprojeccció documental “OligopolyOFF” 

12/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

12/05/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

14/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

14/05/2015 Xerrada a la XIV Trobada d'Ambientalització de Centres Educatius de Mallorca  

15/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

17/05/2015 Sortida sobre el cultiu a horts ecològics a Algaida 

18/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

19/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

19/05/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

20/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 
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DATA ACTIVITAT 

21/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

26/05/2015 Xerrada sobre com ens afectarà el TTIP - Plataforma No al TTIP Mallorca 

27/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

28/05/2015 Curs de formació en energies renovables  

29/05/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

30/05/2015 Sortida procés d’elaboració del producte local Pep Lemon - Ariany 

02/06/2015 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca  

03/06/2015 Curs de formació en energies renovables  

05/06/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

06/06/2015 
Estand a la fira del Dia de Medi Ambient de Blanquerna - sorteig auditories 
energètiques 

15/06/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

16/06/2015 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

20/06/2015 Acció del cavall gegant de Troia per denunciar el TTIP  

27/06/2015 Taller de compostatge comunitari i agrícola a la Cooperativa Coanegre (Santa Maria) 

30/06/2015 Formació presencial a Madrid sobre l’escola de sostenibilitat - projecte Europeo FOE 

01/07/2015 Formació presencial a Madrid sobre l’escola de sostenibilitat - projecte Europeo FOE 

02/07/2015 
Jornada tècnica “ El compostatge municipal, comunitari i domèstic a Mallorca. 
Reptes i alternatives” a Porreres 

02/07/2015 Taller de compostatge domèstic a Porreres 

03/07/2015 
Jornada tècnica “ El compostatge municipal, comunitari i domèstic a Mallorca. 
Reptes i alternatives” a Santa Maria  

05/07/2015 
Sortida a la finca de Ca’n Caló per veure el procés de compostatge en finca ecològica 
- Ruberts (Sencelles) 

07/07/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

09/07/2015 Reunió amb la regidora de medi ambient de Bunyola 

11/07/2015 Projecció del documental “Foc verinós” al Posidonia Festival a Deià 

23/07/2015 
Reunió amb el Conseller de Medi Ambient i amb la Directora General de 
Biodiversitat 

28/07/2015 Reunió Xarxa Sobirania Energètica 

03/08/2015 Reunió amb el Director General de Cooperació 

24/08/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

02/09/2015 Acció en el Molinar amb la Plataforma Molinar Port Petit 

07/09/2015 
Reunió amb la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca sobre la 
importació de residus 
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DATA ACTIVITAT 

07/09/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

08/09/2015 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

15/09/2015 Formació sobre mobilitat i canvi climàtic - Escola de Sostenibilitat 

15/09/2015 Reunió Plataforma Marea Blava Mallorca 

18/09/2015 
Activitats de celebració del Park(ing) Day - Setmana mobilitat sostenible - Escola 
Sostenibilitat 

21/09/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

22/09/2015 
Reunió amb Participació Ciutadana de l’ajuntament de Palma - Plataforma Marea 
Blava Mallorca 

22/09/2015  Reunió amb la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca 

22/09/2015 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

24/09/2015 
Formació sobre model agroindustrial, consum responsable i comerç just - Escola de 
Sostenibilitat 

25/09/2015 Reunió de la Plataforma Marea Blava Mallorca amb la Alianza Mar Blava 

28/09/2015 Reunió plataforma Xarxa Sobirania Energètica Mallorca 

28/09/2015 Reunió amb Retorna 

30/09/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

05/10/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

07/10/2015 Lliurament de signatures contra el TTIP al Centre Balear Europeu 

08/10/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

09/10/2015 Participació a la reunió del Consell de Mineria del Govern Balear 

10/10/2015 
Taula informativa i roda de premsa sobre el inici de la Setmana Internacional d’Acció 
sobre els Tractats de Lliure Comerç - Plataforma No al TTIP Mallorca 

11/10/2015 Estand informatiu a la fira de Lluc i taller de compostatge domèstic 

13/10/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

14/10/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

16/10/2015 
Presentació de la Guia de compra directe de productes locals en motiu del Dia 
Mundial de l’Alimentació - Estand al Mercat de l’Olivar 

17/10/2015 
Taula informativa (matí) i marxa (horabaixa) en motiu  de la Setmana Internacional 
d’Acció sobre els Tractats de Lliure Comerç - Plataforma No al TTIP Mallorca 

18/10/2015 
Sortida formativa sobre “Activisme agroalimentari” a la finca de Naturalment - 
Escola de Sostenibilitat 

19/10/2015 Reunió plataforma Xarxa Sobirania Energètica Mallorca 

19/10/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

20/10/2015 Reunió per a l’organització de la Marxa Mundial pel Clima 

http://www.amicsdelaterra.org/es/novedades/mesa-redonda-sobre-la-importacion-de-alimentos-en-el-estado-espanol-y-las-alternativas-a-n-p198
http://www.amicsdelaterra.org/es/novedades/mesa-redonda-sobre-la-importacion-de-alimentos-en-el-estado-espanol-y-las-alternativas-a-n-p198
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DATA ACTIVITAT 

21/10/2015 
4 reunions sobre residus amb EMAYA, Consell de Mallorca, Més i el Conseller de 
Medi Ambient per a la implantació del SDDR 

22/10/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

22/10/2015 
Sessió de fotos amb socis, voluntaris i simpatitzants per a l’elaboració del calendari 
2016 

25/10/2015 Sortida a la finca Ecovinyassa i al Centre Capvespre - Sóller 

26/10/2015 Reunió plataforma Xarxa Sobirania Energètica Mallorca 

27/10/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

27/10/2015 
Presentació de la Guia de compra directe de productes locals - Estand al Mercat 
Ecològic de la plaça Patins 

28/10/2015 
Acció davant la Conselleria Medi Ambient per mostrar el rebuig a Spectrum empresa 
que vol fer prospeccions d’hidrocarburs al mar balear 

28/10/2015 Reunió de la plataforma Marea Blava Mallorca 

31/10/2015 
Sortida activa de neteja forestal, aprofitament de la biomassa i reforestació a Son 
Honorat (Algaida) 

03/11/2015 Curs formació d’energies renovables - Solar tèrmica - Escola Sostenibilitat 

03/11/2015 Reunió per a l’organització de la Marxa Mundial pel Clima 

05/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

05/11/2015 Formació sobre obsolescència programada - Escola Sostenibilitat 

06/11/2015 Reunió amb la Directora insular de Territori 

06/11/2015 Reunió de la Plataforma No al TTIP Mallorca 

09/11/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

10/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

12/11/2015 Presentació en el ple del Consell de Mallorca sobre la importació de residus 

12-14/11/2015 
Formació co-creació de materials de comunicació per a l'acció COP21 - Escola de 
Sostenibilitat 

13/11/2015 Presentació de la Xarxa per la Sobirania Energètica al Club Diario de Mallorca 

16/11/2015 Reunió de la Xarxa per la Sobirania Energètica 

17/11/2015 Participació a la sessió sobre recollida de residus de Emaya 

18/11/2015 Reunió de la plataforma Marea Blava Mallorca 

18/11/2015 Reunió per a l’organització de la Marxa Mundial pel Clima 

19/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

24/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

23/11/2015 Difusió del compostatge en la setmana de prevenció de residus 

23/11/2015 Xerrada sobre reducció de residus a Sóller 

http://www.amicsdelaterra.org/es/novedades/mesa-redonda-sobre-la-importacion-de-alimentos-en-el-estado-espanol-y-las-alternativas-a-n-p198
http://www.amicsdelaterra.org/es/novedades/mesa-redonda-sobre-la-importacion-de-alimentos-en-el-estado-espanol-y-las-alternativas-a-n-p198
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DATA ACTIVITAT 

23/11/2015 Reunió de la Plataforma “Al Molinar, Port Petit” 

24/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

24/11/2015 
Participació a la reunió de la Junta Rectora del Consell Balear de Agricultura 
Ecològica 

25/11/2015 Presentació online del directori “Alasgascencia” per allargar la vida dels materials 

25/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

26/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

26/11/2015 Reunió per a l’organització de la Marxa Mundial pel Clima 

27/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

29/11/2015 Marxa pel Clima amb la participació d’unes 2.000 persones 

30/11/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

03/12/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

03/12/2015 Col·loqui “Fins on arriba la nostra dependència del petroli? Impactes i solucions” 

05/12/2015 Participació a la reunió “Mallorca Soil” a Artà 

09/12/2015 Projecció del documental “Això ho canvia tot” inspirat en el llibre de Naomi Klein 

10-12/12/2015 Viatge a París a la Cimera de Canvi Climàtic - COP21 

12/12/2015 Reunió amb el Director General d’Energia i amb el DG de Qualitat Ambiental a París 

14/12/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

14/12/2015 Participació a la reunió del Consell de Mineria del Govern Balear 

16/12/2015 Celebració de la festa de final d’any amb socis i voluntaris d’Amics de la Terra 

17/12/2015 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

  

http://www.amicsdelaterra.org/es/novedades/mesa-redonda-sobre-la-importacion-de-alimentos-en-el-estado-espanol-y-las-alternativas-a-n-p198
http://www.amicsdelaterra.org/es/novedades/mesa-redonda-sobre-la-importacion-de-alimentos-en-el-estado-espanol-y-las-alternativas-a-n-p198
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Finançament 

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

donants individuals, així com d’algunes administracions públiques 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 

 Eix Leader: Mallorca Rural, UE - Comisión FEADER, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, FOGAIBA - Govern de les Illes Balears, LEADER. 

 Govern de les Illes Balears, Direcció General de Cooperació 

 Unió Europea 

Altres: 

 Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya 

 Ferrocarril de Sóller 

 
Agraïments 

Al final d’aquesta memòria hem de fer esment de la base social que fa possible la nostra tasca i que la 

seva implicació ens ajuda a arribar més lluny. 

Moltíssimes gràcies a tots els socis i sòcies que ens donen suport des del principi de la nostra 

associació, als que fa menys i que s’impliquen de valent i a tots els que es sumen perquè se senten 

identificats amb la nostra tasca, valors i missió. Volem agrair als voluntaris i voluntàries la gran labor 

que fan aportant dedicació, coneixements, alegria, motivació, ganes de canviar el món, etc. Totes les 

persones sòcies i voluntàries formen l’associació i sense elles la nostra feina no tindria el mateix sentit. 

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 totes les persones sòcies 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. 

http://www.leadermallorca.org/
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_es.htm
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3229
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm
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