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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 2001
Nombre d'associats: 0
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Àmbit geogràfic d'actuació: estatal
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats

Objectius:
La Fundació «SA NOSTRA» constitueix l'instrument
mitjançant el qual l'OBRA SOCIAL DE "SA
NOSTRA" Caixa de Balears, acompleix el seu
objectiu fundacional de proveir béns i serveis
d'interès general al conjunt de la societat, amb el
propòsit de fomentar el desenvolupament i el benestar
social i cultural en el seu àmbit geogràfic d'actuació, així
com de promoure la conservació del patrimoni natural i
del medi ambient.

Àmbits temàtics d'actuació: Comunicació i educació
ambiental, Publicacions especialitzades

Memòria d'activitats de l'any 2005
L'objectiu primordial de l'àrea de patrimoni natural i
històric de la Fundació «SA NOSTRA» és promoure la
conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat del
medi ambient de les illes Balears. 1. Exposicions «Salines de les Balears. El paisatge inventat». Centre
de Cultura de Palma, setembre-novembre de 2005.
Sala de Cultura d'Eivissa, desembre-febrer de 2006. «La Mar i en Pop!». Sala de Cultura de Maó,
novembre de 2005.
- «El paisatge de Menorca».
Sales de Cultura de Menorca, novembre 2005-maig
2006.
- «Clic a la Serra. Fotografia i muntanya
(Mallorca, 1910-1960)». Centre de Cultura de Palma i
Sales de Part Forana de Mallorca, juny 2005-octubre
2006. - II edició del concurs de fotografia de natura
Memorial Climent Picornell. Centre de Cultura de
Palma, novembre de 2005. - «La Mare Terra». Sala
de Cultura de Formentera, maig de 2005.
2. Activitats educatives
Durant l'any 2005, la
Fundació «SA NOSTRA» ha continuat amb una

intensa activitat d'educació ambiental, adreçada a
l'alumnat de tots els nivells educatius. S'han dut a
terme 39 activitats d'educació ambiental a 10 centres i
hi han participat 26.994 alumnes.
2.1. Concurs
l'escola al bosc
Premi al millor treball sobre la
realitat del medi forestal de la Mediterrània i la
importància de conservar-lo, a partir de la participació
en les activitats d'educació ambiental de la Fundació
«SA NOSTRA» o de la Fundació Caixa de Sabadell.
Adreçat a alumnes de tercer cicle d'educació primària.
2.2. Equipaments
2.2.1. Escola del medi de Can
Tàpera Equipament situat a Palma, propietat de la
Fundació «SA NOSTRA», format per 12 ha de pinar.
S'hi realitzen les següents activitats durant el curs
escolar: Viu el bosc, tallers de descoberta forestal;
Interpretam el paisatge; El medi ambient a les illes
Balears; Situació i anàlisi; i Descobrir l'estat del món.
2.2.2. Sa Canova Finca d'experimentació agrària de 20
quarterades d'extensió, propietat de «SA NOSTRA» i
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situada a Sa Pobla (Mallorca), destinada a la
investigació i la difusió de les noves tecnologies agràries.
També disposa de cultius tradicionals i d'arbres
fruiters. S'hi ofereixen tallers relacionats amb
l'agricultura i la meteorologia durant el curs escolar.
2.2.3. DemoLab. Laboratori jove DemoLab pretén
apropar a l'alumnat d'educació secundària els aspectes
positius i lúdics de la ciència, en col·laboració amb la
Universitat de les Illes Balears i el Govern Balear. Es
fan els itineraris següents: Biologia. Què és la sang?;
Biologia. Investigam un ecosistema aquàtic;
Bioquímica. Què trobam dins un mamífer?;
Bioquímica. Anem a fer una medusa... d'ADN!!!;
Física. Tenir zero és difícil; Química. És una substància,
dues en una o tres en una?; Química. És aigua o una
altra cosa? 2.2.4. Observatori astronòmic de Mallorca
S'hi ofereixen diverses activitats didàctiques, adreçades
a alumnes d'educació primària, ESO i batxillerat.
2.2.5. Museu Balear de Ciències Naturals Museu
dedicat a la conservació, la investigació i la divulgació de
la natura de les illes Balears. S'hi duen a terme
diverses activitats, guiades per educadors i
educadores.
2.3. Visites a exposicions
2.3.1.
Salines de les Balears. El paisatge inventat
Exposició entorn del cultiu de la sal i del patrimoni
natural i cultural que aquesta activitat ha deixat a les
illes Balears. Visites guiades, d'una hora de durada,
adreçades a alumnes de tercer cicle d'educació primària,
ESO, batxillerat, cicles formatius i educació d'adults.
Centre de Cultura de Palma. 2.3.2. La Mar i en Pop!
Exposició vivencial, a partir d'una pel·lícula de
dibuixos animats, que vol acostar als més petits la
necessitat de protegir la mar. Visites guiades, d'una
hora de durada, adreçades a alumnes d'educació infantil
i primer cicle de primària. Sala de Cultura de «SA
NOSTRA» a Maó. 2.3.3. El paisatge de Menorca
Exposició que reflexiona entorn del futur del paisatge
de l'illa de Menorca. Visites guiades, d'una hora de
durada, adreçades a alumnes d'educació primària, ESO i
batxillerat. Sala de Cultura de «SA NOSTRA» a Maó.

batxillerat, cicles formatius i educació d'adults. 2.5.2.
Això era i no era... La Trapa
Conte animat en tres dimensions per conèixer el
paisatge, la fauna, la flora, la cultura i la història de la
Trapa i el seu entorn. Material per treballar a l'aula,
com a preparació per als itineraris guiats per la finca.
2.5.3. El museu a l'escola: les formigues
Maleta didàctica dedicada al món de les formigues.
Disponible només per a les escoles de Mallorca.
2.5.4. El museu a l'escola: tot aigua
Maleta didàctica dedicada a l'aigua.
2.5.5. Fruits,
llavors i la seva dispersió
3. Convocatòria d'ajuts per a projectes de conservació
de la biodiversitat
Amb una dotació de 83.000
&euro;, se n'han beneficiat nou entitats sense afany
de lucre. Els setze projectes premiats s'adrecen als
àmbits de l'estudi i investigació de la biodiversitat, la
gestió, conservació, divulgació i l'educació per a la
conservació de la biodiversitat.
4. Publicacions - Revista GEA. Quaderns de la
Terra - Publicacions en col·laboració: L'estat del món
2005, Signes vitals 2005, Informe sobre el
desenvolupament humà 2005, Butlletí de la Societat
d'Història Natural de les Illes Balears, revista Endins.
- Catàlegs corresponents i/o complementaris a les
exposicions «Salines de les Balears. El paisatge
inventat» i «Clic a la Serra. Fotografia de muntanya».

2.4. Itineraris guiats
2.4.1. Ets Amunts: vida,
cultura i paisatge
Itinerari guiat amb l'objectiu de donar a conèixer els
valors naturals, culturals i històrics d'aquesta zona,
adreçats a alumnes de segon i tercer cicle d'educació
primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i grups
d'adults. 2.4.2. La Trapa
Finca forestal propietat del GOB, constitueix una
petita antologia dels valors ecològics i culturals de la
serra de Tramuntana, on s'ofereixen itineraris guiats
per a escolars. 2.4.3. Jardí botànic de Sóller
Centre per a la conservació, la recerca i la divulgació de
la flora mediterrània, especialment la baleàrica.
2.5. Material didàctic 2.5.1. Els boscos marins de
Posidó
Paquet didàctic sobre les praderies de posidònia, la seva
importància i les amenaces que pateixen, que pretén
fomentar-ne la conservació. Adreçat a alumnes d'ESO,
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