
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE SÒCIES I SOCIS

Eivissa, 29 de desembre de 2020



MEMÒRIA D’ACTIVITAT I GESTIÓ DE L’ANY 2020

Denuncies, al·legacions, reunions, etc.  

o  Reunions i trobades virtuals amb representants polítics i tècnics d’administracions públiques –  Reunions amb representants

d’institucions estatals: Fundación Biodiversidad, MITECO. Autonòmiques, Govern Balear: Conseller, Director general, caps d’àrea i
personal  tècnic de la Conselleria de Medi Ambient; Conseller de Mobilitat i  Habitatge; Director de l’Institut Balear d’Energia;
Directora general de Sobirania Alimentària, etc. Capitania Marítima, Salvament Marítim. Insulars, Consell de Formentera: Conseller
i tècnics de Medi Ambient, Conseller i tècnics de Pesca, Conseller de Mobilitat i Territori. Insulars, Consell d’Eivissa: President;
Conseller i tècnics de medi ambient i de pesca. Locals, ajuntaments: d’Eivissa: regidors i/o tècnics de medi ambient, regidores de
cultura de Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària des Riu.

o Reunions i trobades amb altres entitats/organitzacions:

- Científiques: CSIC, IMEDEA, IEO, SOCIB, etc.
- Empresarials: confraries de pescadors d’Eivissa i de Formentera, PIMEEF, Es Nàutic, centres de busseig, etc., 
- Universitats: Illes Balears, Alacant, Cadis.
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- ONG:  SOLDECOCOS,  SEO BirdLife,  WWF  España,  WWF  Mediterranean,  Amics  de  la  Terra,  FePiRA,  APAEEF,  AgroEcopolis,
NaturelDer, etc.   

Altres activitats
o Premis Savina i Formigó - Després de 2 anys sense els guardons, recuperació del premis anuals SAVINA i FORMIGÓ del GEN-GOB.

o Pàgina web GEN-GOB - Renovació de la pàgina web del GEN-GOB. En procés actualment. 

o  Denúncia pública i presentació d’al·legacions - Al conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i l’entitat

Bastiodon S. L. per la modificació de l’ordenació urbanística de la parcel·la “es Port d’en Nebot” situada a cala Vedella.    

o  Denuncia davant l’Ajuntament d’Eivissa - Pel reompliment de part d’una bassa temporal d’aigües situada a ses Feixes del prat de

ses Monges, al costat de l’hotel Nobu (antic Hotel Platja Real). Circula documentació que anuncia un aprofitament urbanístic de la
zona. Es reclama a l’Ajuntament que obligui als autors a la immediata restauració de la zona al seu estat anterior. 

o  Sol·licitud de personació del GEN-GOB - Sol·licitud, a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i al Consell d’Eivissa, de personació

del GEN als expedientes dels apartaments Don Pepe, a es Codolar (Sant Jordi de ses Salines), dins el Parc natural, per intentar
aprofitar l’oportunitat per enderrocar aquesta il·legalitat i suprimir el greu atemptat paisatgístic que ocasionen. 
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o Denuncia païssa d’en Xomeu Pere -  Denuncia de 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 conegut com ses Païsses de cala d’Hort,
concretament  a  sa  Païssa  d’en  Xomeu  Pere.  Posteriorment,  lliurament  de documents  aportant  proves  de les  irregularitats  i
presentació d’al·legacions sol·licitant informe ambiental desfavorable. 

Participació 

o Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric-Artístic (CIOTUPHA) - Participació a la ponència tècnica

d’urbanisme.

o Patronats i juntes rectores d’espais naturals protegits  - No s’han convocat dins l’any 2020).   

o Aliança Mar Blava – Participació a la Comissió de Treball. 

o Aliança per l’Aigua – Col·laboració amb l’Aliança. 

o Eivissa sense plàstic i Formentera sense plàstic – Col·laboració amb les dues plataformes. 

o EducationLab i MarineLab de la Fundació Marillles – Participació als tallers i convocatòries d’ambdues àrees.
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o Mesa de Benestar Animal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia – Participació a la mesa.

o Fòrum Marí d’Eivissa i Formentera – Col·laboració i participació al fòrum marí per presentar els objectius i les línies de treball de

l’Àrea Marina del GEN-GOB. 

Participació 

o Assemblees insulars - Celebració d’Assemblees Generals Ordinàries Insulars (setembre i desembre).

o Assemblees i  Juntes directives interinsular - Celebració de la Junta Interinsular i  de l’Assemblea Interinsular del GOB (Palma,

maig).

o Xarxa Natura 2000 - Coordinació dels 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. 

Difusió i sensibilització (xarxes socials) 

o Renovació de la web del GEN (en execució).  
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o Actualització i manteniment de la informació a les xarxes socials (webs, facebooks, twitter, blog de Can Toni, etc.).

Principals projectes    

 La mar, una responsabilitat compartida 

Projecte  patrocinat  per  la  Fundació  Adessium.  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  la necessitat d’adoptar bones pràctiques

ambientals, especialment a la costa i al medi marí. Posar en marxa processos transversals participats pels agents implicats en aspectes

vinculats amb la costa i el medi marí. Promoció de la pesca artesanal i  presentació de propostes per millorar la gestió dels recursos

pesquers en col·laboració 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
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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 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. 

o Posidònia i  usos marins  sostenibles  a  Formentera  -  Treballs  d’anàlisi  finals  amb les  dades obtingudes  durant  l’execució  del

projecte i preparació de l’informe i de la presentació pública dels resultats. Projecte finançat a través del Save Posidonia Project. 

o Caracterització i tipificació de les captures de la flota peninsular d’embarcacions professionals d’arrossegament de fons que

pesquen als caladors de les Illes Balears” - Projecte executat pel GEN-GOB en col·laboració amb l’Institut Espanyol d’Oceanografia
(IEO). Finança: FOGAIBA.

o L’impacte de la pesca d’arrossegament en els hàbitats marins, específicament la captura accidental i el descart de les captures

no desitjades mortes,  es  minimitza mitjançant  l’adopció de tecnologia innovadora en almenys 2 pilots  de la  Mediterrània
occidental i central.  Preparació i coordinació del taller participatiu internacional - Contractació de servei de WWF Mediterranean

a GEN-GOB per preparar i coordinar un taller internacional sobre aquesta pràctica. Projecte ajornat per a 2021 per la COVID-19. 
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o Acord de custòdia marina - Consolidació de l’acord de custòdia marina entre el Govern Balear, el GEN-GOB i SOLDECOCOS, per a la

coordinació, seguiment i avaluació de determinades mesures dels Plans de Gestió de la Xarxa Natura 2000 de Pitiüses. S’iniciarà el
procés  amb  el  Pla  de  gestió  XN  de  Formentera,  i  comptarà  amb  la  col·laboració  del  Consell  de  Formentera.  GEN-GOB  i
SOLDECOCOS han elaborat l’esborrany de l’acord. El procés ha despertat l’interès del projecte LIFE INTEMARES (de WWF, SEO-
Birdlife, MITECO i  Fundación Biodiversidad), que estan col·laborant en la redacció i, presumiblement, incorporaran el projecte pilot
de Formentera a la seua fulla de ruta, com exemple de processos participats en marxa al marge dels finançats per Life Intemares. 

 

o Àudio guies del Mar - Assistència tècnica del GEN-GOB per al projecte de SODECOCOS, finançat pel Programa PLEAMAR, “Àudio

guies del Mar” de Formentera. Aquest projecte inclou, paral·lelament, el treball de l’Àudio guia de Conil (Cadis) que executarà
directament SOLDECOCOS.

o Contaminació acústica submarina - Recopilació de documentació, legislació, etc., al voltant de la contaminació acústica submarina

i la seua afecció a la flora i la fauna, amb especial atenció als cetacis i a la pesca artesanal. Reunions amb els principals agents
implicats i preparació de la primera jornada de coordinació sobre aquesta problemàtica. Línia finançada per la Fundació Marilles.

o  Sobirania alimentària - Reunió amb la Directora General de Sobirania Alimentaria del Govern Balear per valorar les possibilitats de

treballar conjuntament des de les diferents línies en marxa per part del GEN-GOB i SOLDECOCOS. 
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o Caracterització de les praderies de Posidonia oceanica a cala Vedella – Per a aquesta finalitat s’ha comptat amb la participació de

tècnics de la Universitat d’Alacant. Treballs realitzats per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Projecte finançat
mitjançant el 3% de les licitacions dels concessionaris de platges de Sant Josep de sa Talaia. 

o Foro Marí 2020 - Presentació de les línies de treball i els objectius de l’Àrea marina al Foro Marí d’Eivissa i Formentera. 

o Caracterització de les praderies de Posidonia oceanica de Talamanca - Realització dels treballs de camp i presentació de l’informe

final “Seguiment tècnic de les praderies de Posidonia oceanica de la badia de Talamanca-Eivissa – 2020”. Treballs realitzats per
encàrrec de l’Ajuntament d’Eivissa.

o Infografia opistobranquis - Realització d’una infografia per donar a conèixer els opistobranquis (nudibranquis i llebres de mar)

amb fotografies de Joan Pereira i Marisol Torres. 
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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 

Servei d’educació ambiental – Cursos  2019 - 2020  i  2020 - 2021
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o El vell marí, la vida amenaçada

o Es Broll (Buscastell) – itinerari interpretatiu

Secundària 
o L’aigua, un tresor (Ajuntament de Sant Josep)

Can Toni d’en Jaume Negre

Infantil 
o 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…).    

Servei d’educació ambiental – Curs 2019 – 2020 i 2020 - 2021
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Secundària 
o Gimcana a Can Toni

Altres activitats 

o Museïtzació  del  bosquet  de  savines  de  cala  Bassa -  Projecte  de  sensibilització  mitjançant  5  panels  informatius,  situats

estratègicament i minimitzant el seu impacte, inclòs el paisatgístic, sobre la savina i altres temes rellevants de la zona: culturals,
ambientals, etnografia, toponímia, etc. de l’espai. Aquest projecte es finança amb el 3% de la licitació de les concessions a platges
de Sant Josep de sa Talaia. Estam pendents dels permisos corresponents de la Demarcació de Costes (la zona es troba dins DPMT).

o Pintura d’un mural - De la mà de l’artista Jerom, pintura d’un mural a la façana exterior del CEIP l’Urgell, sobre la contaminació

marina per plàstics. Projecte finançat amb el 3% de la licitació de les concessions a platges de Sant Josep de sa Talaia.

Itineraris i altres

Servei d’educació ambiental – Curs 2019 – 2020 i 2020 - 2021
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o Viu la Posidònia - Participació a les jornades de l’Ajuntament d’Eivissa.  

o Plàstic 0, actualment Microplastic watchers - Projecte de ciència ciutadana amb Observadors del Mar, on han participat centres

educatius d’Eivissa i  de Formentera.  A més, amb els centres participants,  es visualitza el  documental  “Els  plàstics: l’amenaça
silenciosa” del GEN-GOB. 

Itineraris i altres

o Centre d’Interpretació es Amunts - 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. Activitat aturada per la COVID-19. 

o Exposició itinerant Posidònia - Continua l’exposició itinerant “Posidònia”. Actualment es troba al club “Es Nàutic” de Sant Antoni

de Portmany. 

Servei d’educació ambiental – Curs 2019 – 2020 i 2020 - 2021
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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 del GOB. 

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.  

Censos de sargantana pitiüsa i de papallones diürnes

Equip de Natura
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o Censos de control i seguiment de papallones diürnes a Can Toni d’en Jaume Negre. Projecte inclòs dins el Pla de Seguiment de

Papallones de Catalunya (CBMS).

o Censos de control i seguiment de la densitat de poblacions de sargantana pitiüsa a Can Toni d’en Jaume Negre sota la direcció de

l’Associació Herpetològica Espanyola.  

Can Toni d’en Jaume Negre

o Jornades de portes obertes – Per donar a conèixer els valors ambientals de la finca i promoure la custòdia del territori. 

o Assessorament i inserció laboral - Fruit del conveni signat entre  el Servei d’Assessorament i Inserció Laboral per a Persones amb 

Discapacitat (SAIL-PD), depenent del Consell d’Eivissa, i el GEN-GOB, a Can Toni d’en Jaume Negre.

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 Retirada de la gallina eivissenca de la finca - La problemàtica de la COVID-19 va implicar una dràstica reducció de l’activitat i de

presencia humana a la finca i, paral·lelament, va afavorir l’entrada reiterada de cans al corrals de gallines. Aquest fet ha generat la
retirada conjuntural de la línia de reproducció de gallina eivissenca en col·laboració amb la FePiRA. 

Custòdia del territori
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Aturada obligatòria - Totes les activitats de formació professional, el programa d’educació ambiental, les jornades de portes obertes i de
sensibilització, les jornades de voluntariat ambiental, les visites guiades, el programa cultural “Des-connectats”, les activitats de Grans i
Petits, l’Aula de natura de l’estiu, etc. han quedat aturades per la COVID-19.
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