
1.ÀREA DE IDENTIFICACIÓ 
 
 
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). GOB-Mallorca 
1973-2001(Fons documental) 
 
El fons està compost per 85 capses, 430 carpetes, 184 carpetes arxivadores, 80 dossiers, 
7 llibres, 14 pel.lícules de cine, 9 CD-ROM, 9 Cintes de Video, 1 disquet . 
 
 
 
 
2.ÀREA DE CONTEXTUALITZACIÓ 
 
2.1. Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa GOB.GOB-Mallorca (Fons). 
2.2.El Grup Ornitològic Balear (GOB) és una associació ecologista que va nèixer a 
Palma el mes de novembre de 1973 .El GOB va ser fundat a partir del grup d’ornitòlegs 
i naturalistes format per Josep Antoni Alcover, Pere Bosch, Josep Maria Casasayas , 
Jesús Jurado, Joan mayol i Hilari Morales. Al 1975 canvià el nom i es convertí en el 
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa  amb els objectius d’estudiar, 
divulgar i defendre el medi ambient, entès en la seva totalitat, com a medi social, 
natural, urbà i rural. Per realitzar aquests objectius el GOB fa investigació naturalística, 
treballs de camp, publicacions, activitats educatives, excursions, exposicions, jornades, 
conferències, accions directes, denúncies, mobilitzacions, etc. 
En l’actualitat s’estructura en quatres seccions insulars: GOB-Mallorca, GOB- 
Menorca, GEN-GOB Eivissa i GOB- Formentera i té vint-i-una delegacions locals, 
impulsades tortalment per voluntaris. 
Els principals òrgans d’aquesta associació  són  l’Assamblea General, la Junta Directiva 
Insular, què és elegida per l’Assamblea General i té un president, i una Comissió 
Permanent, i la Junta Directiva Interinsular formada per un president i tres 
vicepresidents, un per cada secció insular. 
Aquesta associació ecologista és un instrument per exercitar la participació dels 
ciutadans en la presa de decisions sobre el medi ambient, així doncs,  s’han duit a terme 
campanyes molt importants per a la defensa del territori com la de l’Albufera de 
Mallorca (des de 1973), Sa dragonera (des de 1977), el  Trenc (des de 1978) i Cabrera 
(des de 1985) entre d’altres. 
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3. ÀREA DEL CONTINGUT I DE LA SEVA ESTRUCTURA. 
 
3.1.El fons consisteix en documentació diversa majoritàriament produïda i recollida pel 
GOB.Aquest fons consiteix en documentació de les distintes iniciatives duites a terme 
pel GOB i temes d’interés ornitològic i de defensa de la naturalesa,  tal com , cartes als 
diaris, estudis, propostes de llei, fotografies, fotografies aèrees,  retalls de premsa , 
fitxes de socis, fitxes d’aucells nidificats, material didàctic, cintes de video, pel.lícules 
de cine, llibres d’actes, publicacions, cartells i fulletons editats per la pròpia institució,  
camisetes, etc.Cal esmentar, que per la pròpia naturalesa de la entitat,  que està viva el 
volum documental va variant cada dia i va creixent continuament.Aquest fons es pot 
dividir en onze sèries documentals que es corresponen amb les seccions de la institució 
que les ha produït, excepte el Fons Antic (1973-1993) que copren documentació de 
diverses d’aquestes seccions però que és més antiga i  la sèrie de Materials Diversos que  
no ha estat produïda per cap secció de la institució sinó per la institució en general..Les 
Sèries documentals són :1.Fons Antic (1973-1993), sèrie de la Secció de Defensa del 
Territori, Espais Naturals, Transport , Energia i Recursos (? –2001), sèrie de la secció 
d’Educació Ambiental (1989-2001), sèrie de la secció de Conservació de les Espècies i 
Espais Naturals (199?-2001), sèrie de la secció de la Trapa (1980-2001), sèrie 
d’Administració(1973-2001), sèrie de Publicacions (1973-2000), sèrie de Documentació 
Legislativa (1983-2001), sèrie de l’Arxiu Fotogràfic (198?-2001), sèrie de l’Arxiu de 
Premsa (1973-2000), sèrie de Materials diversos(?-1999) 
 
 
3.4. Sistema d’ordenació 
Quadre de classificació del fons del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la  
Naturalesa. 
 
0. FONS DEL GRUP BALEAR D’ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA 

NATURALESA ( 1973-2001). 
 
1. SÈRIE DEL FONS ANTIC (1973-1993) 
 

1.Subsèrie de defensa del territori, espais naturals, transport, energia i recursos. 
 1.1.Defensa del territori. 
  1.1.1.Pobles. 
  1.1.2.Palma. 
  1.1.3.Territori. 

1.2.Espais naturals. 
1.3.Transport. 
1.4.Energia, recursos i residus 
 1.4.1.Aigua i litoral. 
 1.4.2.Energia. 
 1.4.3.Residus. 
1.5.Temes diversos de consum i medi ambient. 

       2.Subsèrie de conservació de les espècies i espais naturals. 
 2.1.Conservació de les espècies. 
 2.2.Espais naturals. 
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2. SÈRIE  DE LA SECCIÓ DE DEFENSA DEL TERRITORI, ESPAIS NATURALS,              
TRANSPORT , ENERGIA I RECURSOS ( ¿-2001) 

 
2.1. Defensa del territori. 

2.1.1. Pobles. 
2.1.2. Palma. 
2.1.3. Territori. 
2.1.4. Territori .Actualitat 

2.2. Espais naturals. 
2.3. Transport. 
2.4. Energia, recursos i residus 

 1.4.1.Aigua i litoral 
 1.4.2.Energia. 
 1.4.3.Residus. 
 1.4.4. Temes diversos d’energia, recursos i residus 

       2.5.Temes diversos de consum i medi ambient. 
         
3.   SÈRIE  DE LA SECCIÓ D’EDUCACIÓ AMBIENTAL  (1989-2001) 

 
3.1.Campanyes 
3.2.Cursos 
3.3.Grup Infantil i Juvenil 
3.4.Material activitats d’Educació Ambiental 
3.5.Material fotogràfic. 
3.6.Programes educatius. 
3.7.Projectes, programes, memòries i convenis 
3.8.Publicacions 
3.9. Temes diversos d’Educació Ambiental 
 

4. SÈRIE DE LA SECCIÓ DE LA CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES I ESPAIS 
NATURALS (199?-2001) 

 
4.1.Conservació de les espècies. 
4.2. Espais naturals 
4.3.Altres. 

 
5. SÈRIE DE LA SECCIÓ DE LA TRAPA (1980-2001) 
 
6. SÈRIE D’ADMINISTRACIÓ. 

 
6.1. Fitxes de socis (1973-2001) 
6.2. Gestió econòmica i captació de recursos 
6.3. Llibres d’actes (1973-2001) 
6.4. Diversos. 
 

7. SÈRIE DE PUBLICACIONS (1973-2000) 
 
8. SÈRIE DE DOCUMENTACIÓ LEGISLATIVA (1983-2001) 
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9. SÈRIE DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC (198?-2001) 
 

9.1. Diapositives 
9.2. Fotografies 
 

10. SÈRIE DE L’ARXIU DE PREMSA (1973-2000) 
 

10.1.Retalls de premsa organitzats temàticament i amb ordinació cronològica(1973-
1991/92) 
10.2.Retalls de premsa organitzats temàticament sense ordinació cronològica (1990-
1995) 
10.3.Retalls de premsa organitzats cronològicament i amb ordinació temàtica (1996-
2000) 
 

11. MATERIALS DIVERSOS (?-1999) 
11.1.Disseny i mostres de camisetes 
11.2.Pósters i cartells. 
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4.ÀREA DE LES CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS. 
 
4.1.Hi ha dos nivells d’accés a la documentació, tota la documentació de la sèrie de 
l’Arxiu de premsa és d’accés lliure i a la documentació de la resta de les sèries 
documentals s’hi pot accedir amb la supervisió del responsable de la secció productora. 
4.2.La gran majoria de la documentació es pot fotocopiar, expepte alguns documents 
especials que s’ha de demanar permís al responsable de la secció per  reproduir-los. 
4.3. La majoria de la documentació es troba escrita en català, però també es poden 
trobar documents en catellà, alguns en anglès i en menor mesura en alemany. 
4.4. El suport documental principal és el paper, però també hi ha diapositives, per la 
visualització de les quals es necessita un projector, cintes de video, pel visionat 
d’aquests es necessita un video i un televisor, CD-ROM, per a la utilització dels quals és 
necessita un ordinador  amb capacitat suficient per a la seva lectura i pel.lícules de cine, 
les quals poden ser visionades amb un projector de cine. Aquest tipus de documentació 
es troba generalment en bon estat de conservació. 
4.5.El fons documental del GOB no consta de cap tipus d’instrument de descripció 
documental. Exepcionalment la subsèrie de retalls de premsa organitzats temàticament i 
amb ordinació cronològica (1973-1991/92) de la sèrie de l’arxiu de premsa consta d’una 
llista on s’enumera la temàtica de cada una de les unitats d’instal.lació. 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA. 
 
 
5.2. Hi ha reproduccions digitals de documentació a la pàgina Web del Gob. Es poden 
consultar el comunitats de premsa del GOB des de gener de 1999 fins a març del 2001     
(data de la realització de la descripció), també es poden consultar informes sobre les 
distintes campanyes duites a terme pel GOB (1999-2001) i l’Informe sobre el Pla 
Energètic de les Illes Balears i “Mallorca al Límit”, sobre la situació turística i 
urbanística de Mallorca. S’inclou també la reproducció digital de diversos exemplars de 
la Revista L’Ecologista (num. 23, 1999 al num. 28, 2001).  
Aquesta pàgina  també reprodueix documentació del programa  “La Milana a Mallorca” 
i es poden visionar algunes reproduccions de fotografies de l’Arxiu fotogràfic del GOB. 
5.3.Bibliografia 
POL, L; RAYÓ, M; “Los movimientos ecologistas: El caso del GOB ( Grup Balear 
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa)” a  Contemporary ecologica-geographical 
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