ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE SÒCIES I SOCIS

Eivissa, 27 de desembre de 2019

MEMÒRIA D’ACTIVITAT I GESTIÓ DE L’ANY 2019

Secció de territori i recursos naturals

Denuncies, al·legacions, etc.
o

Denuncia per possibles irregularitats per les obres que s’estan portant a terme i per l’obertura d’un nou vial d’accés a la casa pagesa de
propietat particular que forma part del conjunt anomenat Païsses de cala d’Hort. Febrer

o

Denúncia per construcció il·legal a la zona anomenada Davall es Caire i d’eliminació de l’accés per terra a la platja d’es Niu de s’Àguila
(Es Cubells).

o Acord per iniciar la tramitació d’un contenciós administratiu contra la construcció d’un habitatge as Niu de s’Àguila (es Cubells), en
tractar-se d’una obra que s’ha aixecat de forma il·legal.
o Denúncia per gran mansió il·legal a sa Talaia de Sant Josep.
o Intents diversos, fins aleshores infructuosos, per consolidar la compravenda d’una finca al prat de Vila.
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o Reunions i trobades diverses (amb tècnics i governants de l’Ajuntament i del Consell d’Eivissa, amb l’Associació de Vesins de Talamanca,
etc.) per accelerar els treballs de recuperació i la millora de la gestió a ses Feixes, de forma especial al prat de ses Monges.

Secció de territori i recursos naturals

Participació
o Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric-Artístic (CIOTUPHA), participació a les ponències tècnica
d’urbanisme i política d’urbanisme i patrimoni.
o Patronats i juntes rectores d’espais naturals protegits.
o Comissió de Treball de l’Aliança Mar Blava.
o Comissió de Treball de l’Aliança per l’Aigua.
o Comissions de Treball: “Eivissa sense plàstic” i Formentera “sense plàstic”.
o EducationLab i MarineLab de la Fundació Marillles.
o Mesa de Benestar Animal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
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Secció de territori i recursos naturals

Participació
o Celebració d’Assemblees Generals Ordinàries Insulars (juny i desembre).
o Celebració de la Junta Interinsular i de l’Assemblea Interinsular del GOB (Maó, juny).
o Participació al congrés de Critical Tourism Studies, xarxa internacional acadèmica que estudia el turisme com a fenomen social i com
indústria, que va reunir, a la seu de la UIB, a Eivissa, a 110 participants de 20 països diferents.
o Presentació del documental TOT INCLÓS a Can Jeroni.
o Participació a la Taula interadministrativa del fondeig convocada i coordinada pel GEN-GOB.
o Coordinació del taller de participació social i de sensibilització, en col·laboració amb el MITECO, al voltant de la Estratègia Marina a
Pitiüses (Demarcació Marina Llevantina-Balear).
o Coordinació tallers de participació social i sensibilització, en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears, durant els processos d’exposició pública dels Plans de Gestió dels espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000 a Pitiüses.
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Àrea marina

Projectes i campanyes
La mar, una responsabilitat compartida
Projecte patrocinat per la Fundació Adessium i la Fundació per a la Conservació d’Eivissa i Formentera. Principals línies de treball: contribuir a la
implementació de la Xarxa Natura 2000; sensibilitzar l’administració, els sectors públic i privat envers el respecte al medi ambient i l’adopció de
bones pràctiques, especialment a la costa i al medi marí; implementació de processos transversals participats pels agents implicats en aspectes
vinculats amb els espais naturals protegits, la costa i el medi marí (la regulació i control del fondejos, aturar les prospeccions petrolieres a la
mar balear, promoure la pesca artesanal amb la participació dels pescadors en la presa de decisions i la presentació de propostes per millorar la
gestió dels recursos pesquers juntament amb el pescadors, etc.).
Posidònia i usos marins sostenibles a Formentera
Projecte patrocinat pel Consell Insular de Formentera mitjançant la convocatòria d’ajuts del Save Posidònia Project. És l’objectiu general del
projecte: afavorir la governança marina al voltant dels espais Xarxa Natura 2000 a Formentera. I els objectius específics: determinar la pressió
del fondeig sobre les praderies de Posidonia oceanica, establir un diagnòstic participat a partir dels treballs de camp i de l’opinió dels sectors
que depenen del bon estat ambiental de les praderies de P. oceanica i, finalment, formar estudiants i gestors en l’estudi, l’ordinació i la gestió
d’hàbitats submarins d’alt valor ecològic, de forma especial les praderies de P. oceanica.
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Àrea marina

La mar, una responsabilitat compartida
o Jornada participativa amb els agents socials implicats “Les Estratègies Marines a l’àmbit pitiús.
o

Treballs de sensibilització i voluntariat científic a bord del veler Ryujin.

o Procés participatiu de la Xarxa Natura en col·laboració amb el Govern Balear.
o Presentació de l’informe “Posidònia i usos marins sostenibles a Formentera” al “Foro del Save Posidònia Project” a Formentera.
o Campanya d’estiu de seguiment del fondeig d’embarcacions i avaluació d’impactes al Parc natural de ses Salines mitjançant embarcació.
o Caracterització de les praderies de Posidonia oceanica a cala Vedella. Per als treballs s’ha comptat amb la participació de tècnics de la
Universitat d’Alacant i la direcció tècnica de la Dra. Raquel Vaquer. Treballs realitzats per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia.
o Treballs de camp i redacció de l’informe “Caracterització de morts. Estructures fixes de fondeig. Cala Vedella –Abril 2019”.
o Caracterització de les praderies de Posidonia oceanica a Talamanca (treballs realitzats per a l’Ajuntament d’Eivissa).
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o Jornada de voluntariat amb la Fundació Biodiversitat: retirada de munts de pedres a es Trucadors.

Àrea marina

La mar, una responsabilitat compartida

o

Taller participatiu “Estratègies Marines. “Descriptor de la Pesca” a l’àmbit pitiús”.

o Presentació de l’informe “Caracterització de l’hàbitat submergit de Talamanca. Posidonia oceanica, macro invertebrats i fauna i flora
epífita associades” amb l’Ajuntament d’Eivissa (roda de premsa i presentació pública de l’informe).
o Elaboració de l’informe, fruit de l’enquesta realitzada als agents socials implicats i interessats, “La Posidonia oceanica i la seua
conservació. Beneficis i impactes segons stakeholders”.
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Educació ambiental – Cursos 2018 - 2019 i 2019 - 2020

Oferta educativa pròpia
Infantil
o Reciclar és fàcil
o El dofí Neró (conta contes)
o Viu la platja
o La posidònia a les teues mans
o Viatge als nostre fons marins
(activitat que s’està executant en col·laboració amb les llars de gent gran)
Primària
o L’aigua a Eivissa: un repte, una necessitat
o Fem paper reciclat
o El vell marí, la vida amenaçada
o Es Broll (Buscastell) – itinerari interpretatiu
Secundària
o L’aigua, un tresor (Ajuntament de Sant Josep)

8

Educació ambiental – Curs 2018 – 2019 i 2019 - 2020

Can Toni d’en Jaume Negre
Infantil
Un bany de bosc
(descoberta dels animals que viuen sota terra, l’aula nocturna i la tortuga mediterrània)
Primària
o Joc dels sabors
(agricultura de secà, plantes medicinals, nucli zoològic de tortuga mediterrània. També, en un altre format, s’inclouen els rapinyaires i es
treballa amb egagròpiles i s’utilitzen els materials rebuts del COFIB (plomes i cranis d’ocells…).
Secundària
o Gimcana a Can Toni
Primària i secundària (8 a 12 anys)
o Aula de Natura - Activitat d’estiu.
Tots els públics
o Des-connectats (cicle cultural).
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Educació ambiental – Curs 2018 – 2019 i 2019 - 2020

Itineraris i altres
o Participació en les jornades “Viu la platja” i la festa “Posidònia” per l’Ajuntament d’Eivissa (coordinada pel GEN-GOB).
o Programa d’estiu “Aula de Natura”, a Can Toni d’en Jaume Negre (finançat pel Servei d’Educació Ambiental del Govern Balear).
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Educació ambiental – Curs 2018 – 2019 i 2019 - 2020

Itineraris i altres
o Plàstic 0 - Projecte de ciència ciutadana amb Observadors del Mar, on han participat 10 centres educatius d’Eivissa i 3 de Formentera. A
Eivissa s’ha comptat amb la col·laboració de Casals de Gent Gran (d’Eivissa, Sant Antoni i Santa Eulària) i amb l’Associació de la
Universitat Oberta de Majors d’Eivissa (AUOM). Finançament: Servei d’Educació Ambiental del Govern Balear, Concessionaris de platges
de Sant Josep i Consell de Formentera. A més, amb els centres participants, es visualitza el documental “Els plàstics: l’amenaça
silenciosa” i es realitza un joc de roll.
o Projecció del documental del GEN-GOB “Els plàstics: l’amenaça silenciosa” a sales culturals, centres educatius, etc. d’Eivissa i de
Formentera. La primera presentació es va realitzar a Can Jeroni, el 23 de març.
o Coordinació i execució del programa d’activitats educatives per al Centre d’Interpretació es Amunts del Govern Balear, amb rutes
adaptades al primer i el segon cicle de primària i per a secundària. Així com el itineraris per al públic en general on es tracten aspectes
com l’arquitectura tradicional, la botànica, els endemismes, les aus, els bolets, els líquens, etc.
o Continua l’exposició itinerant “Posidònia”. Actualment es troba al club “Es Nàutic” de Sant Antoni de Portmany.
o Campanya per a la reducció de plàstics “Tu també, digues plàstic 0” i de promoció del producte local i la compra a granel amb el lema
“Comerç Senalló”. Campanya finançada pel Consell d’Eivissa.
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Equip de Natura
Ornitologia

o Seguiment anual d’aquàtiques hivernants.
o Atles d’aus reproductores al Parc natural de ses Salines.
o Recull de registres ornitològics i participació al Consell editorial de l’anuari ornitològic de Balears.
o Resum anual d’anellaments.
o Jornades d’anellament científic d’ocells a Can Toni d’en Jaume Negre. Consolidació de l’Estació d’Esforç constant a la finca.

Custòdia del territori
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Can Toni d’en Jaume Negre
o Jornades de sensibilització i de voluntariat ambiental i visites guiades a la finca.
o Compra i substitució de les reproduccions d’animals (escultures de geneta, olibassa, mussol, xoriguer, rat grill i ratolí de camp) per a
l’Aula nocturna de la finca per procedir a la devolució de les anteriors al seu propietari que ens les havia prestat durant uns anys.
o Col·laboració, fruit del conveni signat, amb el Servei d’Assessorament i Inserció Laboral per a Persones amb Discapacitat (SAIL-PD),
depenent del Consell d’Eivissa.
o Col·laboració, mitjançant el conveni signat, amb el Grup d’Educació Alternativa (GEA). Formació de famílies i foment d’activitats diverses
(grans i petits, etc.).
o Col·laboració amb S’Om des Bosc, mitjançant un conveni un grup de mares i pares porten nens de 3, 4 i 5 anys a jugar a la finca, sempre
en contacte amb la natura.
o Potenciació del programa educatiu de la finca (vegeu secció d’educació ambiental).
o Continuació del programa de recuperació de la gallina eivissenca i de col·laboració amb la FePiRA.
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