
 

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 

ALCAIB 2007 

DATA ACTIVITAT 

29-21 

Gener 

Trobada lúdico-festiva a Refugi de 
Binifaldó 

Per començar bé l’any, varem anar a passar un cap de setmana al Refugi de 

Binifaldó, de l’IBANAT. Varem ser un bon grapat d’ambientòlegs i també alguns amics 

afins. El dissabte varem tenir gresca i el diumenge pujarem al puig Tomir en una 

excursió ben maca. Allà aprofitarem per conèixer personatges com na Mª Antònia 

Ginard o en Borja. Varem quedar molt satisfets i pensarem en repetir-ho. 

27  Febrer Conferència Bioconstrucció 

Es varen celebrar les III Jornades d’arquitectura i construcció: Un exemple 

d’urbanització amb criteris sostenibles. En ella hi varen prendre part Mariano Sanz 

Loriente, professor de la UIB i Lluís Amengual Llabrés, president de l'Associació de 

Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears. El lloc escollit fou la sala 

d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos al Campus de la Universitat de les 

Illes Balears.  

Aquesta conferencia formava part d’un cicle més ampli organitzat per la Universitat de 

les Illes Balears i amb el Consell de Mallorca o l’Associació de Constructors de 

Balears, entre d’altres entitats col·laboradores. 

7 Març Programa ECOMINUTS: 

 “Els ambientòlegs” 
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La productora “Miraprim” va contactar amb ALCAIB, interessada en realitzar un vídeo 

sobre els ambientòlegs per al programa “Ecominuts”, que s’emet setmanalment a M7 

en diferents franges horàries.  

Hi van intervenir: Neus Andreu, com a tècnic de medi ambient de St. Llorenç;  

Jaume Reus, com a tècnic de litoral d’Alcúdia, Ester Blanco, investigadora en 

economia aplicada a la UIB, Caterina Amengual, investigadora en ecologia a la UIB 

Sen’s va fer entrega d’una còpia. 

14 Març Participació 1r Taller Tècnic Directiva 
Marc de l’aigua Les aigües continentals i 

costaneres de les Illes Balears. 

 

Ester Blanco i Caterina Amengual varen assistir a la jornada, organitzada per Nívola 

Uyà, a través de la consultora SAP. Aquest és un procés participatiu sense 

precedents a les Illes Balears, que per primera vegada integra tècnics de diferents 

disciplines i ciutadania de qualsevol organització relacionada amb el tema hídric, per 

fer un front comú per a la preservació del recurs. 

21-22 Abril Estada al Refugi de s’Arenalet 
d’Aubarca 

Un grup d’ambientòlegs va organitzar una estada al refugi de s’Arenalet, per tal de 

conèixer més d’aprop la realitat del Parc de Llevant. En total hi anarem 22 persones, 

comptant també amics. D’anada férem l’itinerari de s’Alqueria Vella i poguérem veure 

les cases de Possessió, i d’altres construccions que es troben per el camí. La guarda 

del refugi, Maria Orts ens va fer una xerrada per conèixer com es porta actualment la 

gestió del Parc. De tornada, el diumenge férem el camí de s’esquena Llarga, fins a 

tornar a arribar a les cases de s’Alqueria Vella. 

5 Juny Manifest per a la protecció de la zona 
humida de Ses Fontanelles 

En compliment de l'acordat per la junta directiva de l'Associació de Llicenciats en 

Ciències Ambientals de les Illes Balears (ALCAIB) en sessió celebrada dia 1 de Juny, 
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per la present, desig fer-li arribar el nostre profund malestar i la nostra preocupació 

per l'aprovació del projecte d'urbanització de la zona humida de Ses Fontanelles per 

part de l'equip de govern en funcions de l'Excm. Ajuntament de Palma de Mallorca.  

Aquest espai, tot i els processos de transformació i degradació que ha sofert al llarg 

del temps, encara conserva significatius valors ecològics i paisatgístics, com són la 

capacitat d'albergar diversos hàbitats naturals d'importància comunitària, les múltiples 

espècies d'aus que visiten aquesta zona diàriament, però sobre tot, que és l'únic 

espai on viu en estat silvestre l'espècie vegetal " Limonium barceloi". 

26 de Maig Publicació al BOIB de l’anunci de 
creació de col·legi 

 

El mes de maig varem poder veure com el col·legi es comença a fer oficial, ja que va 

sortir publicat al BOIB Nº 79 l’anunci oficial. A partir d’aquí començà el període 

d’al·legacions, que varem superar airosament sense cap entrebanc. És la primera 

vegada que es fa oficial el nom del col·legi. 

5  Juny Celebaració del dia mudial del medi 
ambient a la Misericòrdia 

Davant la proximitat de la data clau del 5/Juny i veient que les institucions pertinents 

no anaven a prendre part de la celebració mundial, l’ALCAIB es va decidir a muntar el 

“Dia del medi ambient” als jardins de la misericòrida. Va ser gairebé amb dues 

setmanes d’antelació, però tot es va moure molt bé i va ser un gran èxit mediàtic. 

Entre les activitats que hi va haver, destaquen: 

• Taller de cuines solars: Marc Ayats 

• Titelles amb productes reciclats i contacontes:Moviment sense vergonya 

• Taller de paper reciclat: Maria Morro 

• Taller de reciclar cables per fer decoracions: Ester Blanco 

• Edició d’un vídeo de la jornada: Lmental 

 

L’Activitat va ser subvencionada per la CMA, gràcies a una convocatòria d’activitats 

d’educació ambiental. Els mitjans de comunicació en varen fer gran ressò: Vídeo a 

Ecominuts, Recicla TV, Entrevista a RNE, IB3 Ràdio, COPE i Ona Mallorca 
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Juny Conveni col·laboració UIB 

 
 

Es signa un conveni de col·laboració entre la UIB i l'ALCAIB aprovat per Consell de 

Direcció de data 13 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 

de maig de 2007.  

El conveni és consultable a 

http://www.uib.es/ca/infsobre/universitat/convenis/283/1479.html 

 

11 juny Conveni Lmental 

Conveni de col·laboració entre l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals dels 

Illes Balears (ALCAIB) i la Societat cooperativa de treball associat "Lmental 

Sostenibilitat i Futur S. Coop." (LMENTAL).  

Com a obligacions de les parts, cal destacar les següents: 

 El conveni és consultable a www.lmental.org, apartat de partners.  

Agost-

Setembre 
Projecte de Cooperació a Perú.  

“El Milagro” 

Un grup d’ambientòlegs tenia en ment realitzar alguna acció de cooperació en 

temàtica de Medi Ambient. Gràcies a la petició de Xavier Garí de VdM es va posar en 

marxa el projecte de el Milagro. Consisteix en un centre socio-educatiu que s’ha 

construït al peu de l’abocador de fems de Trujillo (3ª ciutat de Perú), per evitar 

l’explotació infantil i poder escolaritzar aquests nens. Dins aquest contexte sen’s va 

demanar de dissenyar un sistema de depuració natural per poder reutilitzar l’aigua 

per al reg de la zona ajardinada. El projecte es va complementar amb una acció 

d’educació ambiental a la serra dels Andes, concretament a Cajamarca, on varem 

poder viure d’aprop la problemàtica de les mineres d’or. 

Aquest projecte ava ser Subvencionat per la DG Cooperació. 
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Agost Alegacions al PGOU de Manacor  

 

Sebastià Sansó i Antoni Pascual presentaren 13 al·legacions al Pla General 

d’Ordenació Urbana del municipi de Manacor, entre les que destaquen: l’ampliació de 

les zones verdes del municipi, la inclusió del Pla de Mobilitat de Manacor al redactat 

del PGOU, la recuperació i conservació de 4 zones humides a tavés d’un Pla 

Especial, l’ampliació dels espais protegits,  entre d’altres. 

Es va enviar un comunicat a la premsa autonòmica i local i va aparèixer una notícia a 

la Televisió de Mallorca on Antoni Pascual hi va fer declaracions. 

27-30 

Setembre 
Camp de Treball a Sa 
Dragonera  

Gràcies a un ajut del Consell, des d’ALCAIB es va organitzar un camp de treball al 

Parc Natural de Sa Dragonera. Durant 4 dies 15 membres de l’associació i altres 

amics restauraren i netejaren de vegetació una antiga sitja i una barraca de carboner 

a prop del camí de Tramuntana. Ara aquests dos elements etnològics són visibles des 

del camí. Els horabaixes es realitzaren excursions i activitats a l’illot  per conèixer la 

seva història i el seu patrimoni. 

Octubre Cicle conferècies: La gestió medi 
ambiental a l’activitat turística, de la 
teoria a al pràctica 

El Cicle de Conferències i Sortides de Camp s'organitza per part de l'ALCAIB en 

col·laboració amb la Fundació La Caixa, el Servei d'Activitats Culturals de la UIB i el 

Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB.  

El Director del Cicle és el Dr. Antoni Llull, que ha fet possible l'execució del cicle. 

S'ha mantingut una participació entre 25/30 persones al llarg de tot el cicle i 

l'avaluació del mateix per part dels assistents ha sigut entre un 7-9, amb una 

valoració de "Bona" de l'organització.  

La repercussió mediàtica ha sigut limitada i al Diari de Mallorca han anat publicitant 
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erroneament les diferents activitats. Entrevista a IB3 Ràdio, programa Tassa i Mitja. 

Programa a ReciclaTV de la “Gestió ambiental als hotels”, entrevista a Ester Blanco. 

1-3 

Novembre 
JAPCA. Jornadas Academico 
Profesionales de Ciencias Ambientales a 
Elx 

Cada semestre es realitzen unes JAPCA i nosaltres tan sols havíem assistit a unes a 

Barcelona. Així es que Imma Gamundí i Caterina Amengual varem assistir a les 

JAPCA que es varen celebrar a Elx, amb l’ACA-CV d’amfitrions. Valoram l’experiència 

molt positivament, ja que varem poder veure maneres de treballar dels diferents 

col·lectius estatals, i aprendre molt sobre el procés de col·legi professional, gracies a 

l’experiència de Catalunya –per suposat-, València i Andalusia. 

23 

Novembre 
Participació 2n Taller Tècnic Directiva 
Marc de l’aigua Les aigües continentals i 

costaneres de les Illes Balears. 

 

Ester Blanco i Caterina Amengual varen assistir a la jornada, organitzada per Nívola 

Uyà, a través de la consultora SAP. Aquest és un procés participatiu sense 

precedents a les Illes Balears, que per primera vegada integra tècnics de diferents 

disciplines i ciutadania de qualsevol organització relacionada amb el tema hídric, per 

fer un front comú per a la preservació del recurs. 

24-25 

Novembre 
Study-Tour de l’ACCA a Mallorca 

A partir d’una petició de l’ACCA, la nostra associació va organitzar una visita a 

Mallorca als col·legues catalans per donar a conèixer la nostra problemàtica 

ambiental, en concret la relacionada amb l’urbanisme, la gestió de l’aigua i els espais 

naturals. Amb guies i conferenciants com Miquel Àngel March, Jaume Sastre o els 

tècnics dels respectius llocs, visitàrem el Port d’Andratx, La Trapa, la Dessaladora de 

Palma, El Parc Natural de Llevant , la Costa del Pins (en concret la piscina de P.J. 
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Ramírez) i finalment depuradores naturals. 

Novembre Al·legacions al Projecte 
d’ordenament de Sa Canova 

Després de quasi 7 anys d’arrossegar per l’administració, finalment va sortir a 

exposició pública el projecte reformulat de “Restauració del litoral de Sa Canova”, i 

donat la singularitat de l’espai, un parell d’associats varem decidir-mos a fer-hi unes 

al·legacions. Aquestes anaven encaminades cap a una millor gestió de l’espai i 

realitzar menys obres dures sobre el sistema dunar. 

COL·LABORACIONS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Ràdio Col·laboració setmanal a Ona Mallorca, programa Tercer Paràgraf 

Col·laboració a Ona Mallorca, programa  Tercer Paràgraf, cada divendres cap a les 

10:30 fan la secció de Medi Ambient, i l’ALCAIB n’és comentarista tècnic oficial. 

Locutors, Joan vives i Ernest Carranza. En col·laboració des de setembre de 2007. 

Cada setmana ens passen la proposta del tema a tractar entre dimecres i dijous, 

nosaltres cercam la persona de l’ALCAIB que més pugui saber del tema, i 

proporcionam el contacte. Per defecte és en Toni March qui fa els comentaris dels 

temes a tractar, molt diversos (contaminació acústica, AL21, reciclatge, fusta 

certificada, participació ciutadana, zones humides, canvi climàtic, etc) 

Revista 

Constructors 

 

Arrel del contacte amb l’Associació de constructors, l’ALCAIB va estar elaborant 
articles per a la revista “Nivell”, especialitzada del sector. Els articles foren sobre “El 
mercat CE I els estàndards de qualitat” o “La fusta certificada” entre d’altres.  

Entrevistes Diari de Balears 

El diari de Balears aquest any ha entrevistat a Lluís Amengual, per el tema col·legi 
professional (21 Febrer) i a Caterina Amengual per un tema més ampli sobre 
sostenibilitat en general (12 Desembre).  
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