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La Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i la Conselleria de Turisme 
i Treball posen en marxa el Centre d’Informació de Turisme 
Ornitològic de les Illes Balears 
 
Situat al Port de Pollença, el centre és una iniciativa pionera a la nostra Comunitat i suposa una diversificació de 
l’oferta davant una demanda cada vegada major del turisme de natura. 
 
El conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens, i la consellera de Turisme i Treball, Joana Barceló, han 
inaugurat avui el Centre d’Informació de Turisme Ornitològic de les Illes Balears, situat a la Gola, en el Port de Pollença. 
A l'acte també hi ha assistit el batle de Pollença, Joan Cerdà.  
 
El Centre d’Informació de Turisme Ornitològic oferirà als visitants una informació especialitzada sobre els valors 
ornitològics de les Illes Balears. Al centre s’expliquen quines són les singularitats ornitològiques més destacades que es 
poden observar a Mallorca i a les Illes Balears durant les distintes èpoques de l’any i s’atenen les necessitats d’informació 
especialitzada que puguin plantejar els visitants. L’horari del centre, durant els mesos d’agost i setembre, serà de 9:00 a 
14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.  
 
No gaire enfora de la zona humida de la Gola hi trobam espais naturals protegits amb importants valors, com la Reserva 
Natural de s’Albufereta, el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. El 
transport públic i els carrils bici ofereixen la possibilitat de desplaçar-se fins a alguns d’aquests espais protegits i a llocs 
d’interès ornitològic des de les proximitats de la Gola, en el Port de Pollença. A més a més, la proximitat a l’emblemàtica 
península de Formentor fa de la Gola la ubicació idònia per un centre d’informació de turisme de natura i ornitològic. 
  
Així, la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i la Conselleria de Turisme i Treball, en una iniciativa pionera a les Illes 

Balears, i amb una inversió inicial de 41.119 euros, 
han posat en marxa el Centre d’Informació de 
Turisme Ornitològic, com ja han fet altres 
comunitats autònomes per promocionar el turisme 
de natura. El turisme ornitològic és una bona opció 
de diversificació de l’oferta turística, a més de 
generar a nivell local una dinàmica receptiva cap a 
un turisme respectuós amb l’entorn.  
 
El turisme ornitològic compta cada pic amb més 
adeptes a Europa i són el Regne Unit, Holanda, 
Bèlgica i Alemanya els països que més demanden 
aquest tipus de turisme de natura, que no coneix de 
temporades de visita, atès que tot l’any hi ha 
opcions lligades a l’observació de les aus. Avui dia 
ja no hi ha cap dubte que la presència d’algunes 
espècies d’aus emblemàtiques genera beneficis 
econòmics quantificables a nivell local.  

 
A les Illes Balears, a més dels valors paisatgístics, disposam d’atractius ornitològics destacables per a un públic del nord 
d’Europa que pot contemplar aquí espècies que no es troben o són de difícil observació als seus països d’origen. Per 
exemple: les úniques poblacions mundials de virot petit (Puffinus mauretanicus) i busqueret coallarga (Sylvia balearica), 
i l’única població insular de voltor negre (Aegypius monachus). A més a més, les Illes Balears compten amb la major 
població espanyola d’àguila peixatera (Pandion haliaetus) i de falcó marí (Falco eleonorae), amb altíssimes densitats 
d’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), falcó (Falco peregrinus) i de miloca (Neophron percnopterus) a Menorca. Afegit 
a tot això, gaudim de la presència d’aus de plomatge espectacular, inexistents o escasses al nord d’Europa, i per tant molt 
atractives, com l’abellerol (Merops apiaster), el puput (Upupa epops), la pàssera (Monticola solitarius) o el gall faver 
(Porphyrio porphyrio), i d’altres de plomatge no tant vistós però no menys interessants com la gavina roja (Larus 
adouinii), el virot gros (Calonectris diomedea), la fotja banyuda (Fulica cristata), el cabot de roca (Ptyonoprogne 
rupestris) i la buscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon).  
 
El recurs bàsic per al turisme ornitològic són les aus, però no és possible conservar les aus si no protegim els seus 
hàbitats. Per tant, és necessari dur a terme una planificació i gestió efectives dels espais naturals protegits i educar la 
població sobre els valors dels mateixos. En aquest sentit, el Centre d’Informació de Turisme Ornitològic també es 
dedicarà a tasques de sensibilització ambiental entre la població local.  


