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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 7 àrees específiques: 
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PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT 

 
ELS TRACTATS DE LLIURE COMERÇ 

PLATAFORMA NO AL TTIP 

 

Amics de la Terra i la plataforma No al TTIP 

Mallorca hem fet moltes activitats per 

intentar aturar 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 accions per informar a la 

societat del que està passant i de com ens 

afectarà: 

 Taules informatives al carrer i a fires;  

 Sol·licitud a la Presidenta del Govern Balear de la creació immediata d’una Comissió Parlamentària i 

reunió de treball amb una delegació del Govern; 

 Assessorament, reunions i concentració davant el parlament per l’aprovació d’una proposició no de 

llei contra l’actual procés de negociació del tractat de lliure comerç i inversions entre Europa i EUA; 

 En la campanya electoral estatal per als comicis del 26 de juny, vam formular 8 preguntes per introduir 

el debat sobre els tractats comercials i posicionament dels partits polítics; 

 A Mallorca Resistim: una postal alternativa de Mallorca de rebuig al CETA i en defensa del producte 

local; 

 La conferència Què menjarem amb el TTIP? Futur agroalimentari i alternatives al Club Diario de 

Mallorca  

 Una jornada organitzada amb el Centre Balears Europa ; 

 Dues rodes de premsa; 

 Una xerrada a Sineu; 

 Amics de la Terra parla del TTIP en el programa d’IB3 ‘Dues Voltes’;   

 Una cadena humana voltant Delegació de Govern en la setmana de Lluita contra els Tractats de Lliure 

Comerç (15 octubre); 

 Un vídeo d’un cas pràctic a Mallorca de com plantar-li cara al TTIP.  
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ESCOLA DE SOSTENIBILITAT 

FORMACIÓ PER A L’ACCIÓ 

Amics de la Terra ha seguit fent activitats 

emmarcades en “l’Escola de Sostenibilitat”, un  

projecte de formació que orientat cap a l’acció, 

generant espais de formació, participació, 

debat i definició d'accions sobre diferents 

temàtiques ambientals, com ens afecten aquí i 

als països del sud. 

 Al gener, febrer i març vam fer tres 

formacions sobre canvi climàtic. 

 Al març vam participar en una trobada 

internacional de l’escola a nivell europeu, a 

Bulgària. 

 A l’abril vam participar en una formació a Madrid i en una reunió de coordinació estatal del projecte. 

 A l’octubre vam participar en una formació sobre clima i recursos hídrics. 

 

 

CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA  

XERRADA UOM, PARTICIPACIÓ A FIRES 

Al mes de març, com cada any, vam fer una xerrada per alumnes de la Universitat Oberta per a Majors 

de la UIB.Aquest any hem seguit participant a fires per donar a conèixer la nostra associació i les nostres 

activitats i ens em aventurat a anar a alguna 

fira nova per intentar arribar a gent que no 

estigui conscienciada amb el medi ambient. 

Hem anat a la fira del Dia de les Balears al 

març; a la fira agrària de Porreres a l’abril; a 

la de AAVV de Santa Pagesa a Blanquerna; a 

la fira de son Servera per celebrar el Dia 

Mundial de Medi Ambient al juny; i a la fira 

de les Herbes de Selva al juny. Hem aprofitat 

les fires per fer enquestes sobre els 

coneixements de les persones sobre la 

situació de l’aigua a Mallorca, per 

contextualitzar el nou projecte que hem fet 

sobre aigua i canvi climàtic. 
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CONSCIENCIACIÓ I FORMACIÓ EN TEMÀTIQUES AMBIENTALS  
SORTIDES A LA NATURA 

Enguany hem organitzat 5 sortides de diferents temàtiques per conèixer més la nostra illa, els nostres 

recursos naturals i les problemàtiques ambientals associades. Al més d’abril vam fer una excursió per 

conèixer la ruta de pedra en sec i els alzinars, pels voltants de Lluc i vam dinar al refugi de son Amer. A 

l’abril vam passejar a ses Salines d’es Trenc, un idíl·lic paratge natural per conèixer la seva història i el 

procés de fabricació de la sal marina (un producte natural i local). Al setembre i octubre vam realitzar 

tres sortides dins el projecte "Aigua és vida, que no se t’escapi", per conèixer el cicle de l’aigua a Mallorca; 

vam visitar la dessalinitzadora d’Andratx, la potabilitzadora i depuradora de Palma, la potabilitzadora de 

Lloseta i els embassaments del Gorg Blau i Cúber. 
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FESTA SOCIS I VOLUNTARIS 
REPÀS ACTIVITATS ANUALS I SORTEIG 

Com cada final d’any, hem celebrat la nostra festa per a socis i voluntaris. Vam fer una projecció de les 

activitats que hem realitzat durant el 2016, vam tenir exposada la nova exposició “Aigua és vida, que no 

se t’escapi”, vam fer el sorteig d'una senalla de productes ecològics i locals i vam fer un piscolabis. Tot 

això amb l’excusa de veure’ns, compartir una bona estona i passar-nos-ho bé. 

 

 
ASSEMBLEES 

LOCAL, ESTATAL I INTERNACIONAL 

Al març vàrem celebrar l’assemblea anual de socis d’Amics de la Terra Mallorca a Randa (Algaida), vam 

dinar de productes locals i vam fer una petita excursió pels entorns i coves del massís de Randa. 

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

principis d’abril. Al novembre es va celebrar la internacional a Sumatra, amb la presència de més de 60 

països, en la que també hi vam participar. 
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VOLUNTARIS I SOCIS 
IMPLICATS EN TASQUES DE VOLUNTARIAT 

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, creació de la nova web, traduccions a l’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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BIODIVERSITAT 

 

IMPLIQUEM ELS TURISTES EN LA CONSERVACIÓ DE LA SERRA  
NOU PROJECTE 

A finals de novembre vam organitzar unes jornades a 

Sóller de presentació del projecte “Iniciatives per a la 

contribució del turisme alemany a la preservació de la 

Serra de Tramuntana”, que vol sensibilitzar tant als 

turistes alemanys de senderisme com als operadors 

turístics sobre la necessitat de mantenir el paisatge 

cultural de la Serra de Tramuntana, animant-los a 

contribuir activament a la seva preservació i en el 

desenvolupament d’ofertes turístiques concretes de 

conservació. Aquest projecte l’elaborarem en 

col·laboració amb diferents entitats, entre les quals hi 

ha Amics de la Terra Alemanya, i durant el 2017 realitzarem els cinc mòduls d'actuacions, que inclouen 

formació a guies de muntanya, un fulletó informatiu, un directori de productes locals, jornades de 

voluntariat amb turistes alemanys per recuperar zones de la Serra de Tramuntana i coordinació amb les 

entitats implicades en el projecte. 

 

CONSERVACIÓ DEL PARC NACIONAL DE CABRERA 
25 ANYS DE LLUITA 

En el marc dels actes de celebració del 25è aniversari de 

la declaració del Parc Nacional marítimo-terrestre de 

l’arxipèlag de Cabrera, vam realitzar una visita al Centre 

d’Interpretació de Cabrera, a la Colònia de Sant Jordi. 

Vam organitzar una taula rodona en la que participaren 

diferents entitats relacionades amb l’espai protegit, per 

la reivindicació que donà lloc a la protecció, posterior 

seguiment crític de la gestió a través del patronat del 

parc, l’estudi científic dels seus valors naturals i la 

participació en feines de voluntariat ambiental. Les 

entitats participants van ser Amics de la Terra, 

Associació de Geòlegs de les Illes Balears, Creu Roja, GOB, Greenpeace, Oceana i Societat d’Història 

Natural de les Balears, que van signar un manifest per a la conservació del Parc Nacional. 
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DEFENSEM ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS 
AL·LEGACIONS I DECLARACIÓ DE PARC NATURAL 

Amics de la Terra hem estat fent algunes 

acciones relacionades amb aquesta zona litoral. 

A l’abril vam presentar al·legacions al parc 

natural es Trenc-Salobrar de Campos per 

demanar un estudi ambiental per definir la 

capacitat de càrrega adequada, no retirar la 

Posidònia morta que conserva la sorra de la 

platja, o almenys només retirar-la en part i 

sempre de forma manual, sense usar 

maquinària pesada, i informar als visitants que 

la platja d’es Trenc és una platja amb una gestió 

més natural i sostenible que altres platges 

turístiques. També vam fer una acció per 

reivindicar la seva declaració amb la figura de Parc Natural. 

 

 

DEFENSEM EL TERRITORI 
SALVEM SES FONTANELLES 

Durant 2016 hem seguit treballant conjuntament 

amb altres entitats, també membres de la 

Plataforma Salvem Ses Fontanelles, per aturar la 

construcció d’un macro-centre comercial a l’espai 

natural de Ses Fontanelles. 

Hem persistit en la petició a l’Ajuntament de Palma 

de fer front al promotor, Unibail Rodamco, per 

salvar la darrera zona humida de Palma; hem 

aplaudit la sentència del TSJIB que ratifica la 

denegació de llicència del centre comercial; hem 

denunciat i advertit vàries vegades els problemes de 

congestió de l’autovia provocat pel «Fan Mallorca 

Shopping», que es veurien agreujats si es construeix 

també el centre comercial a Ses Fontanelles, provocant un col·lapse definitiu dels accessos a l’aeroport. 
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RECUPEREM EL PATRIMONI NATURAL 
SORTIDES ACTIVES 

Enguany hem fet diferents sortides de voluntariat per recuperar i millorar l’estat dels nostres paisatges. 

El mes de març vam anar al barranc de Biniaraix a seguir recuperant l’antic olivar. Al juny vam anar a 

netejar de residus les platges i fons marí del Parc Nacional de Cabrera, amb Palma Aquàrium i la 

Conselleria de Medi Ambient. També al juny vam anar al Parc de Llevant a fer una neteja del torrent 

Picanrandau i vam fer un mapejament dels garballons afectats per l’espècie invasora Paysandisia archon. 

Al setembre vam anar a es Trenc a netejar la platja amb Greenpeace i l’Ajuntament de la Colònia Sant 

Jordi. Després de totes les jornades voluntariat vam fer un dinar conjunt per celebrar la tasca feta i la 

bona companyia en un entorn natural privilegiat. 
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PROTEGIM EL LITORAL 
AL MOLINAR, PORT PETIT 

Seguim fent accions per aturar el 

projecte d’ampliació del port del 

Molinar, treballant conjuntament 

amb altres entitats dins la plataforma 

“Al Molinar, Port Petit”. Un voluntari 

d’Amics de la Terra ens representa a 

les reunions i coordinació d’accions. 

Durant el 2016 la plataforma ha fet un 

calendari; es va reunir amb 

l’ajuntament i l’Autoritat Portuària 

Balear per fer un seguiment de l’estat 

del projecte; va lliurar a Delegació de Govern un dossier amb documentació per enviar al Ministeri de 

Medi Ambient; va organitzar un acte de lliurament de 20.000 signatures a Delegació de Govern; va 

redactar un fulletó per informar al barri de la situació, va posar taules informatives al carrer i a fires; va 

rebre el premi Alzina; va visitar al Ministeri de Medi Ambient a Madrid per consultar l'expedient 

d'impacte ambiental del projecte d'ampliació; va convocar vàries rodes de premsa i comunicats. Durant 

el 2017 caldrà seguir a l’aguait que l’Autoritat Portuària de Balears apliqui la decisió de impedir qualsevol 

ampliació al Port del Molinar que va anunciar el mes de juliol de 2016. 

 

 

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 
XERRADA SOBRE LA MAR 

El dimarts 7 de juny, emmarcat en el Dia 

Mundial del Medi Ambient, vam organitzar la 

conferència “Què estem fent amb la Mar?” a 

càrrec de la Dra. Isabel Moreno, Catedràtica 

en Biologia Marina, en la Confraria de 

Pescadors de Palma i en col·laboració amb 

ells. 

La mateixa setmana, amb motiu del Dia 

Mundial del Medi Ambient, vam fer la 

projecció del documental "Això lo canvia tot" 

a Peguera; tallers per a nins a Cala Millor; i 

vam participar a dues fires de medi ambient 

(Palma i son Servera). 
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ENERGIA I CLIMA 

 

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

 

"Aigua és vida, que no se t’escapi" és un nou projecte d’Amics de la Terra que pretén sensibilitzar i 

informar a la ciutadania sobre com funciona i quin són els elements principals del cicle d’aigua dolça i 

depurada, la problemàtica associada, i com el canvi climàtic influeix en el cicle del aigua. També volem 

promoure uns hàbits més respectuosos de consum d’aigua. En el context d’aquest projecte hem 

realitzat: 

- Enquestes a la ciutadania a tres fires (Blanquerna, son Servera i Selva). 

- Concurs fotogràfic. 

- Creació d’una exposició itinerant per a entitats i centres escolars. 

- Formació per a entitats, docents, tècnics, estudiants i persones interessades en compartir la 

informació apresa amb altres: Aigua i canvi climàtic: clima i gestió hídrica a Mallorca. Present i 

futur. 18 d’octubre de 2016 a l’Edifici de sa Riera (Palma), en la que van participar unes 50 

persones. 

- Tres sortides per conèixer el cicle de l’aigua: 

o 17 de setembre Visita a la instal·lació Dessaladora d’Aigua de Mar (IDAM) a Andratx 

o  1 d’octubre Visita a la potabilitzadora de Son Tugores i l’EDAR 1 de Palma 

o 15 d’octubre Visita a ETAP de Lloseta i als embassaments de Cúber i Gorg Blau 

- Hem compartit a la web i a les xarxes socials informació i notícies d’actualitat sobre aigua i canvi 

climàtic i el resum dels coneixements apresos en la formació i en les tres sortides. 

Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i el finançament 

de la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi 

Ambient, Agricultura i Pesca. 
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PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS AL MEDITERRANI 

PLATAFORMES MALLORCA I BALEARS 

Seguim treballant en dues Plataformes per aturar les prospeccions d’hidrocarburs a la mar mediterrània 

balear. Enguany ens hem adherit a l’Aliança Mar Blava, que engloba més de 120 entitats a les Illes 

Balears, i hem seguit fent feina amb la plataforma Marea Blava Mallorca. Un membre d’Amics de la Terra 

Mallorca és la portaveu de l’Aliança a nivell de Mallorca. Les tasques realitzades durant el 2016 han estat 

vàries reunions de coordinació interinsular, amb diferents administracions i partits politics per demanar 

la declaració del corredor natural de cetacis com a Zona Especial Protegida d’Importància per a la 

Mediterrània (ZEPIM) i una llei que declari el Mediterrani lliure de prospeccions. 

També hem rebut el Premi Onda Cero, el 14 de març, i hem fet vàries rodes de premsa per denunciar la 

situació de projectes o per anunciar l’arxivament de l’expedient de l’empresa Schlumberger al juliol. 

També hem organitzat al maig una xerrada sobre prospeccions i canvi climàtic a Palma. 
 

 

 
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

ELS CREUERS 

Amics de la Terra hem fet denúncies i ens hem reunit amb l’Autoritat 

Portuària de les Illes Balears davant la nostra preocupació pel gran 

nombre de creuers de grans dimensions que arriben al port de 

Palma cada dia, alguns d’ells amb 7.000 passatgers. Considerem 

urgent establir un límit al nombre de grans vaixells que ens visiten 

simultàniament, que col·lapsen el centre de Palma. Són molt 

contaminants tant durant el viatge com durant la seva estada en el 

port atès que precisen mantenir els motors en marxa per produir 

electricitat, generen una enorme quantitat de residus sòlids i líquids 

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

necessiten donades les nostres ja escasses reserves. També vam adaptar la infografia de Friends of the 

Earth USA sobre els perills de la contaminació dels grans creuers que hem difós per les xarxes socials. 
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MEGAPARCS FOTOVOLTAICS 

AL·LEGACIONS 

Amics de la Terra hem presentat 

al·legacions i ens hem posicionat 

en contra dels dos megaparcs 

fotovoltaics de 100 ha cadascun 

projectats a la Marina de 

LlucMajor, una zona d’especial 

sensibilitat i de pas d’aus 

migratòries, i a santa Cirga, una 

finca a Manacor amb sol agrari 

aprofitable. Malgrat que som partidaris de més penetració d’energies renovables a Mallorca, el nostre 

territori és molt limitat i no és el model energètic que defensem a Mallorca. Aquests parcs fotovoltaics 

ocupen grans superfícies d’alt valor ambiental o agrari i les empreses que els promouen ho fan perquè 

balears té un règim especial que fa més viable la gran producció per a la venta. 

 

 

CAS D’ENERGIES BRUTES A MALLORCA 
INVENTARI ESTATAL 

Hem estat recopilant informació sobre el projecte d’alta 

tensió de la Marina de Llucmajor, ja que Amigos de la Tierra 

està elaborant un inventari estatal de casos d’energies brutes 

que tenen una lluita ciutadana destacada. 

Vam poder conèixer aquesta zona de primera mà quan vam 

fer la sortida de la Marina de Llucmajor amb membres de la 

plataforma contra la línia d’alta tensió amb la XSE. 

 

PRODUCCIÓ ELÈCTRICA DOMÈSTICA I COMUNITÀRIA 
10 PASSOS PER ALLIBERAR EL SOL 

Hem seguit fent difusió de la campanya estatal "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 el 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://liberaalsol.org/
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XARXA PER A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA DE MALLORCA 

FORMACIÓ, XERRADA, SORTIDA 

Amics de la Terra, junt amb altres entitats, formem part de la nova plataforma “Xarxa per a la Sobirania 

Energètica de Mallorca” per treballar conjuntament temes d’energia i pobresa energètica. Hem fet vàries 

reunions de coordinació i debat durant el 2016, hem organitzat amb l’Ateneu Mascarò una conferència 

amb en Jorge Morales al febrer; la formació “Les claus per la transició energètica” al maig; i una sortida 

per visitar la Marina de Llucmajor per veure els dos projectes energètics que hi ha prevists fer, una línea 

d’alta tensió i un megaparc fotovoltaic. A la sortida vam comptar amb un naturalista del GOB, la portaveu 

de la plataforma contra la línea d’alta tensió, l’advocat i varis propietaris de la zona. 

 
 

 
AIXÒ HO CANVIA TOT 

DOCUMENTAL DE NAOMI KLEIN 

Al juny, en el context del Dia Mundial del Medi 

ambient, vam organitzar a Peguera una 

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 

el dilluns 6 de juny, a la Sala d’Exposicions del 

Casal de Peguera, coorganitzat per 

l’Ajuntament de Calvià. 
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MODEL ENERGÈTIC I CANVI CLIMÀTIC A LES ILLES BALEARS  

XERRADES I JORNADES 

Amics de la Terra hem participat com a ponents en dues jornades organitzades per altres entitats. Al 

febrer vam participar a la jornada “Los retos de la fotovoltaica en Baleares” organitzada per la UNEF. Al 

juny vam participar a les jornades organitzades per l’Ajuntament de Palma en el context del Dia de 

l’Energia sobre perspectives d’autoconsum i eficiència energètica a Palma, en la que vam presentar els 

resultats del nostre projecte d’auditories energètiques. També vam participar al juliol a la jornada de 

presentació del procés de participació sobre el canvi climàtic organitzat per la Conselleria de Territori, 

Energia i Mobilitat. 

 

 

 

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

Seguim donant suport i donant difusió d’iniciatives 

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

l’exemple de la cooperativa de consum i producció renovable 

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

també ens hem sumat a Ecotxe, una nova cooperativa per 

compartir cotxe elèctric. 

Junt amb altres organitzacions ens hem adherit a les mesures 

acordades per l’Ajuntament de Palma encaminades a restringir 

el tràfic motoritzat al centre històric de la ciutat. 

També hem participat a vàries reunions de la Comissió d’Energia del Govern Balear. 
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AGRICULTURA I ALIMENTACIÓ 

 

GUIA COMPRA DIRECTA 
ALIMENTS LOCALS I SENSE INTERMEDIARIS 

Hem seguit fent difusió 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. També 

vam anar al mercat ecològic de la plaça patins per a filmar un 

reportatge sobre la guia amb IB3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSCIENCIACIÓ I FORMACIÓ EN TEMÀTIQUES AGROALIMENTÀRIES  
SORTIDES, FIRES I NOU PROJECTE 

Aquest any hem realitzat una sortida de temàtiques 

agroalimentàries al més d’abril a ses Salines d’es Trenc, 

un producte natural i local. També vam estar a la fira 

agrària de Porreres, i a la fira de ses Herbes de Selva. 

Dins el nou projecte "Iniciatives per a la contribució de 

turistes alemanys a la conservació de la Serra de 

Tramuntana, patrimoni mundial de la humanitat" que 

vam presentar a finals d’any, hi ha previst fer un 

directori de productes de la Serra de Tramuntana. 
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IMPACTES EN EL SECTOR ALIMENTARI 
EL TTIP 

 

Dins la campanya contra el TTIP sempre denunciem els impactes en l’agricultura, alimentació i medi 

ambient. Amics de la Terra ha fet un informe que mostra les pèrdues per al sector agroalimentari 

espanyol d’aprovar-se el Tractat de Comerç i Inversió entre EUA i la UE. L’informe encarregat als Serveis 

Tècnics de l’organització agrària COAG exposa també l’amenaça que representa el TTIP per a la seguretat 

alimentària europea. 

Al setembre vam organitzar la xerrada "¿Qué vamos a comer con el TTIP? Futuro agroalimentario y 

alternativas" en la que vam comptar amb la nostra responsable estatal i dos exemples mallorquins que 

poden plantar-li cara al TTIP, els agricultors ecològics i una bodega que comercialitza el vi principalment 

a Mallorca. 
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RECURSOS NATURALS, RESIDUS I COMPOSTATGE 

 

COMPOSTATGE COMUNITARI I DOMÈSTIC 
TALLERS I PROVA PILOT 

 

Durant els 2016 hem realitzat diversos tallers de 

compostatge en tres municipis: Calvià, Marratxí i 

Palmanyola. Als dos darrers estem fent tallers i 

seguiment del compostatge domèstic que realitzen 

les famílies. 

També estem participant en una prova pilot de 

compostatge comunitari que s’està realitzant entre 

diferents entitats amb la matèria orgànica 

procedent d’un hotel de la costa per la zona de 

Muro. 

 

REDUCCIÓ RESIDUS 
ECONOMIA CIRCULAR, ESTUDI I JORNADES 

Vam participar com a ponents en la I Jornada de 

reutilització i preparació per la reutilització organitzada 

per Deixalles. Allà vam presentar el nostre projecte 

Alargascencia i la necessitat de reduir els residus. 

Hem recollit les dades de la recollida d’orgànica que es fa 

a Esporles per a fer un estudi comparatiu a nivell estatal 

amb altres exemples de gestió d’orgànica. 

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. 
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‘DOY LA LATA’ 
DENUNCIEM L’ABANDONAMENT D’ENVASOS I PROPOSEM ALTERNATIVES 

Amb aquesta campanya estatal Dono la Llauna (#DoylaLata) volem visibilizar un dels problemes més 

habituals en la gestió de residus. Hem realitzat neteges i recollides per visibilitzar l'abandó de residus 

d'envasos. La campanya també té una important dimensió a les xarxes socials a través d'una foto-acció, 

en la qual han participat centenars de persones per fer més visible aquest problema. Com alternativa, 

proposem posar en funcionament el Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR) que funciona molt 

bé en molts altres països de la UE. A Mallorca vam realitzar una neteja a es Trenc al setembre, en 

coordinació amb Greenpeace, en la que vam recollir moltíssim envasos i trossos de plàstic. 

 

 

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

Enguany hem estat afegint més establiments a 

ALARGASCÈNCIA, un directori per donar 

alternatives de consum contra l'obsolescència, 

amb el principal objectiu d’allargar la vida útil 

dels productes. La web alargascencia.org ofereix 

diferents alternatives (lloguer, compra-venda de 

segona mà, reparació) de diferents productes 

(roba, mobles, electrodomèstics, etc.) en 

diferents províncies espanyoles. A Mallorca ja en 

tenim més de 100! També hem elaborat una 

enquesta a tots els establiments per saber quines 

necessitats tenen i poder ajudar a impulsar 

iniciatives que afavoreixin aquest tipus d’establiments, hem fet dos vídeos amb establiments de Mallorca 

i hem difós diferents peces a les xarxes socials. 
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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. Té com a destinataris els 

alumnes de 2n i 3r cicle de primària. Vàrem realitzar 27 tallers en els que van participar 602 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 8 tallers amb un nombre 

de 233 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 11 tallers en els que 

van participar 307 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 5 tallers 

que han comptat amb la participació de 122 alumnes.

 

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

Hem realitzat 20 tallers de “Energia, prospeccions i canvi climàtic” a secundària en la que han participat 

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

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

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

 

AL·LEGACIONS I PROPOSTES 
LLEIS, PLANS I ALTRES 

Durant 2016 Amics de la Terra ha presentat: 

 Al·legacions a l’avantprojecte de llei de declaració del parc natural es Trenc-Salobrar de Campos. 

 Al·legacions al projecte i estudi d'impacte ambiental del parc fotovoltaic connectat a la xarxa en Cap 

Blanc del municipi de Llucmajor. 

 Al·legacions a la instal·lació de serveis de temporada a les platges de Son Serra de Marina. 

 Comentaris sobre la Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans a Palma. 

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

 

TREBALL EN XARXA 
REUNIONS POLÍTIQUES, PLATAFORMES I ORGANISMES 

 

Durant el 2016 hem dut a terme diverses reunions amb diferents representants polítics i tècnics: 

 Paula Roig, regidora de Medi Ambient i Agricultura de l’Auntament de Marratxí i Franscisco Javier 

Medina Pons, tècnic de Medi Ambient. 

 Andrés Ferrer, president noves generacions del PP i Mauricio Rovira, portaveu del Consell de Mallorca 

pel PP. 

 Luís Socias, secretari de Política Municipal del PSIB. 

 Joan Fonts, MÉS per Mallorca. 

 Xisco Mendoza, PODEM. 

 Joan Carles Verd, PI. 

 Joan Gual de Torrella, president de l’Autoritat Portuària de Balears. 

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

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

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

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

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

  Mateu Ginard i Sampol, Director General d’Agricultura i Ramaderia. 

 Sebastià Sansó, Director General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus. 

 Catalina Amengual, Directora General de Biodiversitat. 

 Rosario Sánchez Grau, Directora General de Coordinació de Presidència. 
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I hem format part de les plataformes i organismes següents: 

 

 Plataforma per a la Protecció de ses Fontanelles. 

 Plataforma Al Molinar Port Petit. 

 Plataforma Marea Blava Mallorca. 

 Plataforma Aliança Mar Blava. 

 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. 

 Comissió Assessor pel impuls de Turisme Sostenible. 

 Jurat del Premi balear de Turisme Sostenible. 

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

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

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

 

COMUNICACIÓ 
BUTLLETÍ, WEB, FACEBOOK I TWITTER 

Com a novetats del 2016 hem 

estrenat una nova web més 

compatible amb les noves 

tecnologies (mòbils, tablets, 

etc.). També hem participat 

en el projecte de 

responsabilitat social 

corporativa d’IB3 “Tots 

donen una mà” que hem 

estat l’entitat que ha rebut 

suport dins el mes de l’agost. 

Hem establert un conveni de col·laboració amb “Yo Comunico” una petita empresa que ens assessora i 

ens dona una donació per a cada client nou que fa. 

En la web actual tenim unes 25.800 visites anuals i hem fet 3 ciberaccions de recollida de signatures de 

campanyes estatals i europees (TTIP, mineria Guatemala, multinacionals a Hondures). Hem enviat 9 

butlletins. 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. Respecte 

a les xarxes socials tenim 2.124 seguidors a Facebook i 1.415 a Twitter. 

Hem enviat 36 notes de premsa i hem aparegut més de cent vegades a diversos mitjans de comunicació 

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

12 noves publicacions a nivell estatal: l’informe “Impactos del TTIP en el sector agroalimentario español”, 

“El coste real del consumo. La huella del suelo de la UE”, “Paquete de invierno del suministro de gas”, 

“Auditorías energéticas, ¿cómo queremos ahorrar energía?”, ”El potencial de los ciudadanos energéticos 

en la UE”, “En lata y en botella. Cuáles son los residuos que más se abandonan”, “Alargascencia: una 

herramienta frente a la obsolescencia. Estudio sociológico del sector de la reutilización”, “El sistema de 

tribunales de inversión puesto a prueba”, “Seguridad alimentaria, agricultura y cooperación reguladora 

en el acuerdo del CETA”, “Hidroeléctricas Insaciables en Guatemala”, “Sembrando Pérdidas II: El impacto 

del TTIP en la agricultura y ganadería españolas”, “El casino del hambre. Cómo influyen los bancos y la 

especulación financiera en el precio de los alimentos”. 

A Mallorca hem fet una nova exposició sobre el cicle de l’aigua i el canvi climàtic adreçada a entitats i 
centres escolars. 
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A continuació detallen la relació dels 36 comunicats de premsa realitzats durant el 2016: 

1) 15/01/2016 Amics de la Terra al·lega que no es danyi son Serra de Marina una de les platges més 

ben conservades de Mallorca. 

2) 17/02/2016 Amics de la Terra insisteix que la llei d'impost turístic hauria de servir principalment per 

a la protecció del medi ambient. 

3) 17/02/2016 La Plataforma NO al TTIP Mallorca celebra que el Parlament Balear posi fre al tractat de 

lliure comerç entre Europa i EEUU. 

4) 26/02/2016 Amics de la Terra, Biciutat de Mallorca i Gob, a favor d’una catedral lliure de cotxes. 

5) 11/03/2016 Amics de la Terra, ALCAIB, GOB i SOM Energia deixen clar el seu posicionament sobre el 

megaparc fototovoltaic de Santa Cirga: així no! 

6) 18/03/2016 "Al Molinar, port petit" satisfeta per la contundent redacció de l'informe tècnic de 

l'Ajuntament de Palma en relació al projecte d'ampliació del port del Molinar. 

7) 21/03/2016 La plataforma ciutadana “No al TTIP Mallorca” sol·licita al Govern de les Illes Balears una 

reunió per impulsar la creació de la Comissió Parlamentària d'estudi sobre les conseqüències que 

tindria l'aplicació del TTIP a les Illes Balears. 

8) 15/04/2016 La supervivència de l’entitat Club Marítim Molinar de Llevant passa per renunciar a 

l’ampliació. 

9) 03/05/2016 “Al Molinar, port petit” trasllada al Ministeri de Medi Ambient 20.000 firmes en contra 

de l’ampliació del port del Molinar. 

10) 04/05/2016 Amics de la Terra demana no retirar la posidònia al parc natural es Trenc-Salobrar. 

11) 18/05/2016 Amics de la Terra presenta al·legacions contra el megaparc de Cap Blanc a Llucmajor. 

12) 02/06/2016 Quatre activitats d’Amics de la Terra per celebrar el Dia Mundial de Medi Ambient. 

13) 13/06/2016 Amics de la Terra considera urgent limitar els creuers gegants a Palma. 

14) 14/06/2016 Entitats ambientals expressen el seu recolzament a les mesures de restricció al trànsit 

motoritzat en el centre històric de Palma. 

15) 17/06/2016 Dia mundial de la lluita contra la desertificació i la sequera: el compostatge frena la 

pèrdua de la riquesa del sòl i preveu la sequera. 

16) 23/06/2016 La Plataforma NO al TTIP Mallorca força l’entrada en campanya del TTIP, CETA i TISA. 

17) 29/06/2016 "Al Molinar, port petit" celebra la catalogació de l’edifici centenari del port del Molinar. 

18) 02/07/2016 Fundació Prevenció de Residus i Consum, Amics de la Terra Mallorca, Gob Mallorca, 

Fundació Deixalles i Zero Waste Europe en el Dia internacional sense bosses de plàstic sol·liciten la 

prohibició de les bosses de plàstic d'un sol ús a les Balears. 

19) 29/07/2016 "Al Molinar, port petit" celebra la decisió de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears de 

no considerar adequada l'ampliació del CMML. 

20) 02/08/2016 Amics de la Terra considera urgent analitzar el impacte i posar límits al nombre de 

creuers que visiten Palma. 
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21) 05/08/2016 Autoritat Portuària de les Balears ofereix una solució coherent per la ciutat i per al 

Molinar. 

22) 12/09/2016 Amics de la Terra demana civisme als usuaris de les platges per l’acumulació de residus 

i implantar mesures com els sistemes de retorn d’envasos. 

23) 15/09/2016 Amics de la Terra llança una nova campanya sobre aigua i canvi climàtic. 

24) 20/09/2016 Amics de la Terra alerta del gran consum energètic de les dessaladores i la necessitat de 

promoure més les energies renovables. 

25) 30/09/2016 Amics de la Terra i l’Ajuntament de Marratxí comencen un projecte pilot de compostatge 

domèstic. 

26) 11/10/2016 “Al Molinar, port petit” demana celeritat perquè es faci realitat la conservació i 

rehabilitació  del Port del Molinar i del seu edifici històric. 

27) 15/10/2016 Amics de la Terra entrega els premis del concurs fotogràfic i inaugura l’exposició sobre 

aigua i canvi climàtic. 

28) 19/10/2016 "Al Molinar, port petit" adverteix que es van consumint els terminis per a aconseguir 

una solució consensuada a la supervivència de l'CMML. 

29) 19/10/2016 Èxit de la jornada d’Amics de la Terra i la UIB sobre aigua i canvi climàtic. 

30) 21/10/2016 "Al Molinar, port petit" detecta greus deficiències en l'estudi d'impacte ambiental de 

l'ampliació del port del Molinar durant una visita a l'expedient del projecte a Madrid. 

31) 27/10/2016 La resolució favorable de l’estudi d’impacte ambiental del projecte d’ampliació del port 

des Molinar no dóna, de cap manera, carta blanca per a la construcció d’un nou port. 

32) 15/11/2016 Amics de la Terra organitza una jornada de presentació d’un nou projecte a Sóller per 

implicar als turistes en la conservació de la Serra de Tramuntana. 

33) 22/11/2016 Amics de la Terra presenta una nova iniciativa amb turistes alemanys per ajudar a 

conservar la Serra de Tramuntana 

34) 29/11/2016 Amics de la Terra felicita al Consell de Mallorca pel canvi proposat en la política de 

residus. 

35) 03/12/2016 “Al Molinar, port petit” demana que abans de final d’any es faci efectiva la decisió 

anunciada per Autoritat Portuària sobre l’ampliació del port del Molinar. 

36) 23/12/2016 "Al Molinar, port petit" celebra la moció aprovada ahir per l'ajuntament de Palma en 

defensa de la conservació del port centenari del Molinar. 
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Llistat cronològic 
ACTIVITATS 

DATA ACTIVITAT 

07/01/2016 Reunió amb el Govern Balear sobre el impost turístic 

11/01/2016 Reunió de la Junta Rectora del Consell Balear de Producció d’Agricultura Ecològica 

11/01/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

12/01/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

19/01/2016 Reunió de l’Escola de Sostenibilitat 

21/01/2016 Formació de l’Escola de Sostenibilitat per definir la nova campanya 

22/01/2016 Reunió amb la Consellera insular de Medi Ambient sobre el Pla Director de Residus 

25/01/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

25/01/2016 Reunió Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

26/01/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

26/01/2016 Reunió Marea Blava Mallorca 

28/01/2016 Reunió Ajuntament Marratxí projecte compostatge  

29/01/2016 Reunió Taula de Residus del Consell de Mallorca 

30/01/2016 Reunió avaluació junta directiva Mallorca 

03/02/2016 Reunió Marea Blava Mallorca 

04/02/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

05/02/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

08/02/2016 Reunió Aliança Mar Blava 

08/02/2016 Reunió Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

08/02/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

09/02/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

11/02/2016 Reunió Consell assessor d’Energia - Direcció General d’Energia 

12/02/2016 Reunió Marea Blava Mallorca amb PSOE  

12/02/2016 Reunió Marea Blava Mallorca amb Pi  

18/02/2016 Ponència a la jornada ‘Los retos de la fotovoltaica en Baleares’ de la UNEF  

18/02/2016 Conferència d’en Jorge Morales - XSEM 

19/02/2016 Reunió Marea Blava Mallorca amb ERC  

20/02/2016 Participació a l’assemblea de constitució d’ECOTXE 

22/02/2016 Participació a l’assemblea de l’Aliança Mar Blava 

22/02/2016 Participació en el debat de MES sobre medi ambient   



 

30 
 

DATA ACTIVITAT 

22/02/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

23/02/2016 Reunió amb Yo Comunico nova campanya donació 

23/02/2016 Reunió Pla de participació del Pla Director Sectorial de Residus 

24/02/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

25/02/2016 Formació de l’Escola de Sostenibilitat per definir nova campanya 

29/02/2016 Reunió pla de treball canvi climàtic i energia estatal  

01/03/2016 Estand a la fira de la Diada Illes Balears 

02/03/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

03/03/2016 Participació a una reunió de BNI emprenedors 

05/03/2016 Sortida activa al Barranc de Biniaraix 

05/03/2016 Festa solidària a Agua Bar 

06-09/03/2016 Participació a la trobada d’activistes a Bulgària de l’Escola de Sostenibilitat 

07/03/2016 Participació a la Jornada de restauració ambiental a espais miners 

07/03/2016 Reunió Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

07/03/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

14/03/2016 Recollida del premi Onda Cero de l’Aliança Mar Blava 

15/03/2016 Reunió Comissió de Seguiment dels Residus a Mallorca 

16/03/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

17/03/2016 Reunió Pla de participació del Pla Director Sectorial de Residus 

17/03/2016 Reunió amb ECOEMBES 

19/03/2016 Assemblea d’Amics de la Terra Mallorca 

21/03/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

03/04/2016 Excursió i dinar de socis i voluntaris al refugi de Son Amer 

04/04/2016 Reunió Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

04/04/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

05/04/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

06/04/2016 Reunió de mobilitat ajuntament de Palma 

07/04/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

07/04/2016 Participació a la jornada sobre compost a Manacor 

08/04/2016 Participació a la formació estatal de l’Escola de Sostenibilitat 

09-10/04/2016 Assemblea de Amigos de la Tierra España 

11/04/2016 Reunió de coordinació sobre residus i el SDRR amb altres entitats 

11/04/2016 Reunió del Consell de Mineria del Govern Balear 
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DATA ACTIVITAT 

13/04/2016 Reunió de la Plataforma per a la Reducció dels Residus 

15/04/2016 Participació a la jornada sobre el TTIP amb el Centre Balears Europa 

17/04/2016 Estand a la Fira de Porreres 

18/04/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

20/04/2016 Reunió amb els veïns afectats per al macroparc fotovoltaic a Llucmajor 

21/04/2016 Participació al taller participatiu sobre compost del Consell de Mallorca 

23/04/2016 Sortida a les Salines d’Es Trenc i acció per demanar la declaració de Parc Natural 

25/04/2015 Participació a la jornada de lliure de subvencions de la Caixa Colonya 

25/04/2016 Reunió amb Emaya 

25/04/2016 Reunió de la Xarxa per a la  Sobirania Energètica a Mallorca 

26/04/2016 Reunió amb la Consellera insular de Medi Ambient 

26/04/2016 Reunió amb la Plataforma catalana per a la Prevenció dels Residus i Retorna 

02/05/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

05/05/2016 Exposició de residus a la jornada de portes obertes de l’IES Manacor 

10/05/2016 Reunió Aliança Mar Blava 

11/05/2016 Reunió amb l’ajuntament d’Esporles 

12/05/2016 Reunió de coordinació estatal àrea residus 

16/05/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

17/05/2016 Reunió amb Emaya sobre el Pla de Sequera de Palma 

18/05/2016 Reunió amb Alfredo Barón per un nou projecte sobre aigua i canvi climàtic 

19/05/2016 Reunió Comissió de Seguiment del fons FEDER 

19/05/2016 Reunió Pla de participació del Pla Director Sectorial de Residus 

21/05/2016 Sortida activa recollida de residus PN Cabrera amb Palma Aquarium 

21/05/2016 Jornada de formació sobre energia - XSE 

23/05/2016 Reunió amb es Racó de ses Idees i GOB sobre residus 

23/05/2016 Jornada sobre les prospeccions d’hidrocarburs i canvi climàtic -AMB 

24/05/2016 Reunió Plataforma Salvem ses Fontanelles amb l’ajuntament 

24/05/2016 Reunió Marea Blava Mallorca 

24/05/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

25/05/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

27/05/2016 Ponència en la jornada sobre energia de la COAIB 

30/05/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

30/05/2016 Compareixença a la reunió del Parlament sobre l’aturada d’importació de residus  
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DATA ACTIVITAT 

30/05/2016 Assistència al sopar anual de la PIMEM 

31/05/2016  Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

01/06/2016 Reunió Aliança Mar Blava 

02/06/2016 Reunió nou projecte compostatge Hotel Garden 

02/06/2016 Reunió Pla de participació del Pla Director Sectorial de Residus 

03/06/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

04/06/2016 Estand a la Diada de Medi Ambient de l’AAVV de Santa Pagesa (Blanquerna) 

05/06/2016 Estand a la fira ambiental de Son Servera 

06/06/2016 Reunió Consell assessor d’Energia - Direcció General d’Energia 

06/06/2016 Projecció del documental This Changes Everything a Peguera 

07/06/2016 Xerrada ‘Qué estem fent amb la mar?’ a la Confraria de pescadors de Palma 

08/06/2016 Participació al taller sobre el Mediterrani  

10/06/2016 Ponència a la Jornades de reparació i reutilització de Deixalles 

11/06/2016 Taller compostatge domèstic a Palmanyola 

12/06/2016 Estand a la fira de les Herbes a Selva 

13/06/2016 Ponència a les jornades sobre energia de l’ajuntament de Palma 

13/06/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

18/06/2016 Sortida al Parc de Llevant  

20/06/2016 Reunió amb el Director Gral de Qualitat del Govern Balear sobre el SDDR 

20/06/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

20/06/2016 Reunió Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

21/06/2016 Reunió Aliança Mar Blava 

22/06/2016 Reunió Pla de participació del Pla Director Sectorial de Residus 

23/06/2016 Roda de premsa sobre el TTIP 

27/06/2016 Reunió Xarxa per a la Sobirania Energètica a Mallorca 

27/06/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

30/06/2016 Reunió Consellera de Medi Ambient Consell de Mallorca 

30/06/2016 Reunió Consell de Mineria del Govern Balear 

01/07/2016 Sortida a la Marina de Llucmajor 

11/07/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

13/07/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

19/07/2016 Reunió Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible del Govern Balear 

20/07/2016 Reunió DG Cooperació sobre el treball en centres educatius 
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DATA ACTIVITAT 

20/07/2016 Visita al vaixell Rainbow Warrior de Greenpeace 

21/07/2016 Reunió Pla de participació del Pla Director Sectorial de Residus 

25/07/2016 Roda premsa Aliança Mar Blava a la Conselleria de Medi Ambient 

25/07/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

26/07/2016 Participació a les jornades per una llei de canvi climàtic autonòmica 

28/07/2016 Signatura del conveni amb IB3 ‘Tots donem una mà’ 

03/08/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

03/08/2016 Visita de seguiment del compostatge de l’Hotel Garden 

05/08/2016 Roda de premsa “Al Molinar, Port Petit” 

25/08/2016 Reunió amb la Direcció Gral de Biodiversitat del Govern Balear sobre Cabrera 

01/09/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

05/09/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

06/09/2016 Reunió Jurat Premi Turisme Sostenible del Govern Balear 

07/09/2016 Reunió amb Direcció Gral de Presidència del Govern Balear sobre el TTIP 

08/09/2016 Participació al debat a Cineciutat dins el cicle CineConciencia 

10/09/2016 Participació al segon debat a Cineciutat dins el cicle CineConciencia 

10/09/2016 Sortida activa neteja es Trenc amb Greenpeace 

13/09/2016 Reunió seguiment del compostatge de l’Hotel Garden 

14/09/2016 Reunió Plataforma NoalTTIP Mallorca 

17/09/2016 Visita a la dessaladora d’Andratx 

19/09/2016 Acció postal alternativa de Mallorca contra el TTIP 

19/09/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

21/09/2016 Reunió coordinació estatal Alargascencia 

24/09/2016 Taller de compostatge comunitari a Calvià 

26/09/2016 Participació al lliurament de premis del Turisme Sostenible del Govern Balear 

29/09/2016 Taller de compostatge domèstic a Marratxí 

30/09/2016 Jornada entitats 25 anys del Parc Nacional de Cabrera 

01/10/2016 Taller de compostatge domèstic a Marratxí 

01/10/2016 Sortida a la potabilitzadora de Son Tugores i EDAR 

03/10/2016 Reunió amb l’Ajuntament de Palma sobre agricultura 

03/10/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

05/10/2016 Reunió de seguiment del compostatge de l’Hotel Garden 

05/10/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 
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DATA ACTIVITAT 

13/10/2016 Roda de premsa de la Plataforma NoalTTIP Mallorca 

13/10/2016 Reunió amb l’Autoritat Portuària de les Illes Balears 

13/10/2016 Reunió amb l’Associació de Guies de Muntanya 

14/10/2016 Lliurament del premi del concurs de fotografia “Aigua és vida, que no se t’escapi” 

15/10/2016 Sortida a la potabilitzadora de Lloseta i embassaments 

15/10/2016 Cadena humana a Delegació de Govern – NoalTTIP Mallorca 

17/10/2016 Reunió Cooperativa Capvespre 

17/10/2016 Reunió Pla de participació del Pla Director Sectorial de Residus 

17/10/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

18/10/2016 Jornada de formació sobre aigua i canvi climàtic 

21/10/2016 Reunió amb la Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca 

25/10/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

26/10/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

27/10/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

28/10/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

31/10/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

02/11/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

02/11/2016 Visita a Vins can Majoral per filmació de vídeo sobre el TTIP 

03/11/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

04/11/2016 Filmació vídeo Alargascencia establiment Mallorca 

04/11/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

04/11/2016 Reunió amb la Consellera de Territori del Consell de Mallorca 

04/11/2016 Reunió amb un Guia de Muntanya pel projecte de la Serra de Tramuntana 

04/11/2016 Reunió Plataforma No al TTIP Mallorca 

07/11/2016 Conferència sobre alimentació i TTIP al Club Diario de Mallorca 

08/11/2016 Reunió amb el Director General d’Agricultura i Ramaderia 

08/11/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

08/11/2016 Presentació d’Amics de la Terra al Canal 4 TV 

10/11/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

10/11/2016 Filmació vídeo Alargascencia establiment Mallorca 

10/11/2016 Ponència sobre el TTIP en Casa de Cultura, Sineu 

14/11/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

15/11/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 
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DATA ACTIVITAT 

15/11/2016 Reunió amb la  Direcció del Parc de Cabrera sobre la seva ampliació 

17/11/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

21/11/2016 Reunió amb Amics de la terra Alemanya i DBU 

22/11/2016 Jornada de presentació: implicació dels turistes en la Serra de Tramuntana 

25/11-3/12/06 Assemblea Bianual d’Amics de la Terra Internacional – Sumatra, Indonesia 

24/11/2016 Participació al homenatge a Juan Sánchez (DEP) 

28/11/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

05/12/2016 Reunió amb l’Ajuntament de Palma sobre Pla d’Energia 

12/12/2016 Reunió de la Plataforma "Al Molinar, port petit" 

19/12/2016 Reunió sobre Repensem Mallorca 

20/12/2016 Realització de tallers d’educació ambiental en centres escolars 

20/12/2016 Celebració de la festa de final d’any amb socis i voluntaris d’Amics de la Terra 
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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 

 Ajuntament de Marratxí. 

 Ajuntament de Bunyola. 

 Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 

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

 BUND (FOE Alemanya). 

 Unió Europea. 

Altres: 

 Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya. 

 Calvià 2000. 

 Ferrocarril de Sóller. 

 

Agraïments 

Al final d’aquesta memòria volem dedicar unes paraules de reconeixement i agraïment a la nostra base 

social que fa possible la nostra tasca i que amb la seva implicació ens ajuda a arribar més lluny. 

Moltíssimes gràcies a totes les persones sòcies que ens donen suport, que s’impliquen de valent i que es 

sumen perquè se senten identificats amb la nostra tasca, valors i missió. Volem agrair a les persones 

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

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

tindria el mateix sentit ni el mateix abast. 

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

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

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

Agrair les aportacions econòmiques a totes les persones sòcies, donants i empreses que ens ajuden a 

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

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