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1- Àmbit d’Acció Ambiental, Territori i Biodiversitat
1.1 Avaluació de projectes i redacció d’informes i al·legacions:
Al llarg del 2010 des de l’Àrea d’Acció Ambiental, Territori i Biodiversitat s’han rebut fins a
més de 300 consultes provinents de l’administració pública (ajuntaments, Generalitat de
Catalunya i organismes que en depenen, i administració estatal).
Aquestes consultes, majoritàriament són sobre la conveniència o no d’informe de
sostenibilitat ambiental, sobre l’abast d’aquest informe i perquè DEPANA emeti les seves
consideracions ambientals en determinades actuacions que poden tenir afectació sobre el
medi ambient. Així mateix, nombrosos Ajuntaments locals han acudit a DEPANA per a que
emetem informes ambientals sobre el seu planejament urbanístic o sobre alguna actuació
concreta en el seu municipi.
Al llarg de l’any s’han emès els següents informes:
Assumpte

Organisme

Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de
Departament de Medi
Collserola i de les Reserves naturals parcials de la Rierada - Ambient i Habitatge
Can Balasc i de la Font Groga

Actuació
Al·legacions

Barça Parc Viladecans (Modificació PGM)

Ajuntament de Viladecans - Al·legacions
FC Barcelona

Pla Especial de Gallecs

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Informe per l’abast de
l’Avaluació Ambiental

Telecadira de Coll de Pal a la Molina

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Sol·licitud aturada obres

EIA i Projecte del Kàrting de Llinars del Vallès

Ajuntament de Llinars del
Vallès

Compareixença

Modificació concessió Club Golf El Prat (Terrassa)

Agència Catalana de l'Aigua Compareixença

Pla Especial Complex Rural Meandre de Flix

Ajuntament de Flix

Observacions

Vial dins PP Les Guardioles - Molins de Rei

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Informe per l’abast de
l’Avaluació Ambiental

Pla de Montgat

Ajuntament de Montgat

Al·legacions

Miniparc Eòlic Paüls

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Sol·licitud d’Avaluació
Ambiental

Proyecto de Acceso a la Playa de Els Muntells

Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino

Informe per l’abast de
l’Avaluació Ambiental

Projecte de passarel·la de vianants sobre l'Estany del
Remolar

Ajuntament del Prat de
Llobregat

Al·legacions

Pla Especial Urbanístic Càmping Ametlla Village Platja

Ajuntament de l'Ametlla de Al·legacions
Mar

Proposta Ampliació PN Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici

Parc Nacional d'Aigüestortes Observacions
i Estany de Sant Maurici

Petita instal·lació eòlica Fígols

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Sol·licitud d’Avaluació
Ambiental

Modificació Puntual del PGM al Parc del Riu

Ajuntament del Prat de

Al·legacions
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Assumpte

Organisme

Actuació

Llobregat
Pla Gestió de l’Aigua de Catalunya

Agència Catalana de l'Aigua Al·legacions

Projecte Decret Fauna Amenaçada

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Al·legacions

Parc Tecnològic Can Puig

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Sol·licitud d’Avaluació
Ambiental

Condicionament i millora de camins a Gallecs

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Sol·licitud d’Avaluació
Ambiental

Planta assaig eòlica marina Zefir

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Sol·licitud d’Avaluació
Ambiental

Parc Eòlic Pas de Bandolers

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Sol·licitud d’Avaluació
Ambiental

MP del PGOU al paratge de Can Oristrell per a l'ampliació
de l'autorització extractiva Montjuïc

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Informe per l’abast de
l’Avaluació Ambiental

Projecte de millora de l'hàbitat de la savina a l'espai
d'interès natural Tamarit - Punta de la Móra

Departament de Medi
Ambient i Habitatge

Informe per l’abast de
l’Avaluació Ambiental

Adequació i millora del Camí de la Bunyola

Ajuntament del Prat de
Llobregat

Queixa a la UE

Parc del Delta - Viladecans

Ajuntament de Viladecans

Informe per l’abast de
l’Avaluació Ambiental

És a dir, estem parlant d’un total de 26 documents, en format d’informes, al·legacions,
compareixences, queixes i sol·licituds.
A més a més, s’ha prestat suport tècnic a altres entitats i associats de DEPANA, en
l’elaboració d’informes o al·legacions, a conflictes ambientals concrets.

1.2 Campanyes
S’han desenvolupat 4 campanyes específiques, tres de caire exclusiu i una altra conjunta
amb d’altres entitats:
Títol de la campanya

Noves zones humides a la Convenció Ramsar (Delta del Llobrega)
Resum
Fruit de l’informe que DEPANA va elaborar al 2009 de proposta de noves zones humides de Catalunya a incloure a la Convenció
Ramsar, de zones humides d’importància internacional, s’ha prosseguit la campanya centrant els esforços al Delta del Llobregat.
Després de diferents comunicats, notes de premsa i informes específics, s’ha aconseguit que els municipis del voltant del Delta del
Llobregat ja hagin aprovat mocions de suport. Actualment la proposta ja ha entrat al Parlament de Catalunya.
Actuacions 2010
-

Elaboració i tramesa de l’informe específic del Delta del Llobregat.

-

Emissió de comunicats de premsa demanant la inclusió del Delta del Llobregat a Ramsar.

RESULTATS:


Informe Ramsar, que es debatrà al Parlament de Catalunya a principis de maig de 2011.

Títol de la campanya
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Aturem la caça de fringíl·lids
Resum
Després que DEPANA continués la seva lluita per evitar la caça de fringíl·lids que s’estava permetent des del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, es va aconseguir que la fiscalia actués sobre aquest conflicte. Per altra banda, el
propi Departament va fer marxar enrere, malgrat les caces ja iniciades, i promulgà un decret per prohibir aquest tipus d’activitat
sobre la fauna.
Actuacions 2010
-

Denúncia pública a través dels mitjans habituals de DEPANA.

-

Reunions amb l’administració i altres entitats.

Títol de la campanya

Campanya pas de l’Estret. Conservació de Macaca sylvana
Resum
DEPANA ha dissenyat una campanya d’educació ambiental anomenada “Campanya Pas de l’Estret”, per a la sensibilització i
prevenció del comerç d’aquesta espècie, que el Zoo ha finançat. El disseny, l’execució i la coordinació ha corregut a càrrec de
DEPANA i la data d’inici va ser l’estiu de 2010
Actuacions 2010
-

Aliances amb la Fundació Holandesa AAP (Sanctuary for exotics animals).

-

Execució d’una campanya de sensibilització i eduació ambiental amb els turistes que creuen l’Estret amb vaixell.

-

Títol de la campanya

Rius amb aigua, rius amb vida. Recuperem el Llobregat (Llobregat SoStenible)
Resum
Coïncidint amb un recorregut del Pont del Diable a Molins de Rei, durant la setmana de la Biodiversitat (maig 2010), es va palesar la
necessitat de millorar el treball conjunt de les entitats que treballem entorn la conca del Llobregat. Una primera acció va ser
intercanviar el coneixement, les crítiques i les propostes a l’hora de presentar les al·legacions al Pla de Gestió de l’Aigua de
Catalunya 2010-2015, que moltes de les entitats van presentar conjuntament. La segona acció, de major continuïtat, pretén prendre
el relleu d’IPCENA i altres entitats socials i ecologistes de Ponent que han organitzat l’any del Segre, entre el setembre de 2011 i el
de 2012 s’esdevindrà l’any del Llobregat. Es vol aprofitar aquest periode per denunciar les males condicions ambientals dels trams
fluvials mig i baix d’aquest riu, als quals l’ACA és poc sensible de cara a la seva millora i recuperació, alhora que s’aprof itarà per
sensibilitzar i apropar la població riverenca a la realitat del riu i reivindicar-ne la implicació activa en la seva conservació i millora.
Durant el darrer trimestre del 2010 s’han establert els contactes per constituir la plataforma Llobregat SoStenible.
Actuacions 2010
-

Constitució de la Plataforma Llobregat SoStenible, integrada per una quinzena d’entitats, entre les quals DEPANA.

-

Realització d’al·legacions i propostes de millora al Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya 2010-2015, fent especial èmfasi en la
problemàtica dels trams mig i baix del Llobregat, inclòs el Delta, i recollint algunes propostes d’altres entitats.

2- Àmbit de Programes, Projectes i Estudis
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2.1 Programa de conservació del Litoral i del medi marí
2.1.1. L’Aula Aquàtica de la Masia Blanca (El Vendrell).
El Patronat Municipal de Turisme del Vendrell i DEPANA van impulsar l’any 2008 l’ Aula
Aquàtica de la Masia Blanca, amb l’objectiu d’obrir la seva marina de la Masia Blanca al
turisme sostenible, cultural i de natura, mitjançant la pràctica de l’snorkeling i la visita guiada a
un centre d’interpretació obert a tota la ciutadania.
El projecte es centra en dues actuacions: la primera consisteix en el funcionament d’un centre
d’interpretació on s’hi ubica una exposició sobre la reserva, s’hi projecta un audiovisual, i on
els monitors fan les explicacions de la reserva i l’activitat d’snorkel; i la segona, que és la visita
in situ a la reserva marina de Masia Blanca practicant snorkel acompanyats d’un monitor guia
de l’excursió.
Durant l’ny 2010, l’execució del projecte s’ha portat a terme durant la darrera setmana de Juny
i els mesos de Juliol i Agost.
L’Aula Aquàtica, en en el seu tercer any de funcionament, ha tingut també una bona rebuda i
una alta participació i acceptació; en total han participat de l’activitat d’snorkel 650 persones.
2.1.2. Projecte de creació i declaració d’un corredor d’àrees marines protegides al Litoral
Tarragoní
El projecte de creació i declaració d’un corredor d’àrees marines protegides al Litoral Tarragoní
s’ha portat a terme durant un període de 12 mesos, concretament, de l’1 de Setembre de 2009
al 31 d’Agost del 2010.
La finalitat que perseguíem amb aquest projecte és la de protegir a mig termini les árees
marines de La Rojala – platja del Torn (Vandellós – Hospitalet de l’Infant), el Cap de Santes
Creus (Ametlla de Mar) i la platja de Torredembarra, a través de la seva declaració com a Árees
Marines Protegides (en endavant AMP) mitjançant l’inici dels tràmits pertinents, creant així, un
Corredor d’AMP al litoral tarragoní.
El projecte ha comportat aconseguir el compromís explícit de les diferents administracions
públiques amb competències en les zones marines, i realitzar els següents estudis rellevants
per als objectius del projecte, i programes transversals: estudis de les biocenosis marines de
les tres zones, i redacció de propostes d’ordenació i de gestió de les tres àrees marines amb un
sistema d’indicadors per a avaluar l’eficàcia de la gestió; activitats educatives a les 3 zones, de
voluntariat i de difusió al voltant del projecte; i per últim, processos de participació dirigits als
sectors clau que influeixen i desenvolupen les seves activitats en les zones de gestió
proposades per arribar a ser AMP.
2.1.3. Projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra
Aquest projecte, vigent des del 2001 persegueix compatibilitzar la gestió i conservació
d’aquest valuós paratge costaner del municipi de Tarragona amb les activitats d’oci, i
agricultura que s’hi desenvolupen. Durant l’any 2010, amb l’ajut de l’Ajuntament de
Tarragona, hem realitzat activitats d’educació i voluntariat i participació, concretament, les
següents:
-

Realització de visites guiades a l’espai natural i activitats d’agenda oberta a la ciutadania,
en les quals hi han participat 71 persones.
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-

-

-

Disseny, planificació, oferta i execució de 4 activitats educatives obertes a tota la població
per conèixer els valors de la punta de la Móra i el litoral, en les quals hi han participat 70
persones.
Organització, oferta i realització de 4 activitats puntuals de voluntariat obertes a la
participació de tota la ciutadania, en les quals hi han participat 45 persones.
Acollida i tutorització d’alumnes que realitzen pràctiques i treballs de recerca en el marc
del projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra; concretament hem acollit a 3
estudiants i a 2 voluntàries europees.
Activitats de comunicació i difusió del projecte i les seves activitats

2.1.4. Projecte de gestió i restauració de les Closes de’n Llobet al Parc Natura dels Aiguamolls
de l’Empordà
L’objectiu general d’aquest projecte era la recuperació, gestió i conservació de les Closes d’en
Llobet establint accions al voltant de la gestió de l’aigua, dels recs, de la massa arbòria i la
biodiversitat, i creant un model en aquest espai que es pugui reproduir en el seu entorn.
Les activitats programades van ser les següents:
- Rehabilitació de la xarxa de recs i drenatges de la Closes d’en Llobet.
- Fer una bona gestió arbòria dels límits de la Closes d’en Llobet.
- Potenciar la biodiversitat pròpia dels ecosistemes de closes.
- Ordenació dels usos i accessos.
- Conscienciació i divulgació dels valors d’aquests ecosistemes.
Aquest projecte ha estat dirigit per l’Àrea de Polítiques Ambientals, Sostenibilitat i Participació
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i hi hem participat el Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, DEPANA i el propietari de les Closes.
Concretament, DEPANA ha col·laborat en les actuacions d’ordenació dels usos i accesos,
dissenyant, fent la impressió i col·locant 2 plafons divulgatius a l’itinerari de descoberta de les
Closes; i en la conscienciació i divulgació dels valos dels ecosistemes i accions comunicatives
del projecte.
2.1.5. Agenda d’activitats obertes a la ciutadania a l’EIN de Cap Roig – Castell
L’any 2009, l’Ajuntament de Palamós i DEPANA van dissenyar i portar a terme una agenda
d’activitats naturalistes a l’Espai d’Interès Natural de Cap Roig – Castell, el qual es va decidir de
mantenir durant l’any 2010 a causa de l’èxit de participació. En aquest sentit, durant el 2010,
DEPANA ha organitzat i monitoritzat 3 activitats de l’agenda a Cap Roig – Castell,
concretament, l’activitat d’astronomia i 2 activitats de descoberta de l’espai natural litoral tot
fent snorkel. Totes 3 activitats van tenir el màxim de participació, 15 persones cadascuna.
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2.2 Programa Pirineu
2.2.1. Projecte Pirineu Viu
Realització d'una nova edició de la campanya d’educació i sensibilització ambiental anomenada
“PIRINEU VIU”, que s'emmarca dins de la campanya de conservació de l'ós bru i del seu hàbitat
pirinenc.
L’àmbit d'actuació han estat les escoles d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la Val
d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. En total han participat aproximadament 800 escolars .
Aquest projecte consta d’unes sessions teòriques a les aules i unes sortides pràctiques a la
natura. L’objectiu és el de donar a conèixer l’excepcional valor natural del Pirineu, i en concret
de la figura de l’ós bru. Aquesta tasca la realitzen monitors contractats per DEPANA.
2.2.2. Projecte ós bru
• S’ha realitzat un pòster divulgatiu sobre l’ós bru del Pirineu, l’objectiu del qual és el de
sensibilitzar favorablement i millorar l’acceptació de la presència d’aquesta espècie “paraigua”
entre la població, especialment de les zones ursines.
El póster tracta els següents temes:
-

Biologia de l’ós: descripció, alimentació, hibernació, reproducció, hàbitat
Mapes i distribució de l’ós a Catalunya, la península ibèrica i Europa
L’ós i l’home: caça, ramaderia i turisme.
Què fer quan et trobes un ós

La seva distribució s’ha realitzat mitjançant el Parc Natural de l’Alt Pirineu i la seu de DEPANA.
Hi ha exemplars disponibles pels qui ho desitgin.
• Amb l’objectiu de millorar la informació i sensibilització de l’ós bru del Pirineu, s’han
actualitzat i ampliat els continguts de l’apartat de l’ós bru de la web de DEPANA. Concretament
es pot trobar:
-

Informació sobre la població actual dels óssos del Pirineu
Localitzacions i notícies del óssos des de la primera reintroducció l’any 1996 fins a
l’actualitat
Últimes notícies. Inclou les darreres informacions sobre els óssos del Pirineu i de la
Serralada Cantàbrica
Informació sobre la reintroducció d’óssos bruns als Alps italians (Parc Natural
d’Adamello-Brenta)
Ramaderia i ós
Enquestes sobre l’acceptació de l’ós, etc.
10 qüestions clau sobre l’ós: inclou què fer quan et trobes un ós
Vídeos de l’ós.

2.3 Programa Delta del Llobregat
2.3.1 Campanya Ramsar
• Presentació pública de la campanya mitjançant roda de premsa el dia 1 de febrer a El Prat de
Llobregat.
• Reunió amb el Consorci dels Espais Naturals del Delta, para demanar-li l’adhesió a la
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campanya. Presentació dels informes a las diferents administracions implicades.
• Cerca de complicitats i col·laboració en l’elaboració de les mocions presentades i aprovades
en diferents ajuntaments del Baix Llobregat: Gavà, El Prat de Llobregat, Viladecans, Sant Boi i
Molins de Rei.
2.3.2 Campanya per a la protecció de l’illa on cria la gavina corsa
• Elaboració d’una carta adreçada a les diferents administracions implicades demanant la
inclusió de l’illa del Llobregat dins dels espais naturals del delta.
• Campaña de difusió publica que finalitza amb un reportatge sobre la problemàtica de la
conservació de la gavina corsa a TV3.
2.3.3 Campanya per ampliar les zones humides protegides del delta del Llobregat
• Elaboració, durant l’època de nidificació, d’un cens d’aus nidificantes de les zones naturals
del delta més conflictives, pel que fa a la seva exclusió del règim de protecció, que ha estat
utilitzat per a l’elaboració de les diferents alegaciones i estudis que s’han presentado.
Aquest treball de camp i de gabinet ha suposat una important inversió de temps i esforç per
part dels participants que, malgrat no sigui evident, és fonamental per al reconeixement i la
conservació dels espais naturals exclosos de protecció. Tota aquesta informació està sent
utilitzada cara a la revisió de delimitació de la IBA núm. 140 del Delta del Llobregat, tasca amb
la que comptem amb la col·laboració de la delegació de la SEO a Catalunya.
2.3.4 Al·legacions a diversos projectes
• S’han presentat: al·legacions al projecte del Barça Parc a Viladecans; al·legacions al projecte
urbanístic a la zona de Les Sorres (Viladecans); al·legacions al projecte del Parc del riu
Llobregat al Prat de Llobregat; al·legacions a la construcció de la passarel·la sobre el Remolar i
presentació d’una queixa comunitària per l’absència d’Estudi d’impacte ambiental a les obres
de la Bunyola.
2.3.5 Sortides divulgatives: “el Delta desconegut”
Conjunt de 4 sortides organitzades per DEPANA i SOS Delta, a zones naturals que no estan
protegides o que es troben amenaçades per projectes urbanístics concrets. Va comptar, en
total, amb la participació d’un centenar de persones.
- 28 de març: El riu llobregat i el parc agrari. Itinerari vora el riu entre St. Boi i Cornellà, fent
una incursió al parc agrari pels voltants de Can Comes.
- 18 d'abril: Les pinedes litorals. Visita a la pineda de la Murtra i la de Can Camins
- 9 de maig: Els reguerons i Can dimoni.
- 30 de maig: El remolar i la zona del Barça parc.
2.3.6 Altres activitats
• Conferències i actes conjunts amb altres entitats: xerrades a la biblioteca de Viladecans, a
l’hotel d’entitats del Prat i al museu de Gavà.
• Colaboració amb el Testing biodiversitat realizat en la zona on es pretén construir el Barça
Parc.
• Recorregut en bicicleta per les zones amenaçades del delta del Llobregat el dia de la
Biodiversitat.
• Participació en el Big Jump, al riu Llobregat.
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2.4 Programa Attentio
2.4.1 Conveni de col·laboració amb el Zoo
• Durant l’any 2010 i en el marc del Programa Attentio s’ha desenvolupat el conveni de
col·laboració, signat el desembre del 2009 entre DEPANA i el Zoo de Barcelona, per al
desenvolupament del programa de recerca i conservació (2009-2011) de la Mona de Berberia
(Macaca sylvanus). El present conveni té com a objecte fixar un marc de col•laboració estable
entre les dues entitats per tal d’implementar mesures de conservació, protecció i benestar
d’aquest simi.
El finançament va a càrrec del Zoo de Barcelona, que ha aportat a DEPANA 7.500€ per a l’any
2010. Posteriorment, la Fundació AAP (entitat holandesa) ha compromès 4.500€ més per la
campanya.
DEPANA ha facilitat els recursos humans (professionals i de voluntariat) i organitzatius.
Àmbit de les actuacions realitzades:
- Desenvolupament de programes de manteniment, gestió i conservació de l’espècie.
- Actuacions educatives i de divulgació orientades a la sensibilització del gran públic.
- Recerca i investigació vinculades al benestar i conservació de l’espècie.
Objectius específics:
-Promoure activitats i projectes ex situ destinats a tractar els problemes derivats del comerç de
Mones de berbería.
-Promoure activitats i projectes in situ que millorin l’estat de conservació de l’espècie en el seu
territori d’origen.
-Dissenyar i executar programes d’educació ambiental i conscienciació, així com realitzar els
estudis que garanteixin el coneixement sobre l’espècie i els perills que amenacen la seva
supervivència.
-Participar en xarxes i establir col•laboracions i aliances amb organitzacions i organismes que
afavoreixin la consecució dels objectius del conveni.
• Dins d’aquesta col·laboració, el Zoo de Barcelona acull un grup de mones de Berberia
rescatades per DEPANA durant l’any 2009 en el territori de l’Estat Espanyol.
2.4.2 Campanya Pas de l’Estret
• DEPANA ha dissenyat una campanya d’educació ambiental anomenada “Campanya Pas de
l’Estret”, per a la sensibilització i prevenció del comerç d’aquesta espècie, que el Zoo ha
finançat. El disseny, l’execució i la coordinació ha corregut a càrrec de DEPANA i la data d’inici
va ser l’estiu de 2010. Es fan aliances amb altres entitats conservacionistes d’àmbit
internacional a fi d’assegurar l’éxit de la futura campanya. S’aconsegueix la participació de la
Fundació Holandesa AAP (Sanctuary for exotics animals) que se suma a la que ja teníem de
BMCRif (Barbary Macaque Conservation in the Rif). S’ha incorporat una persona, amb la
deguda qualificació, que ha coordinat l’execució del projecte i s’ha signat el conveni de
col·laboració fins el 2011 (inclòs). Es programa el calendari de treball.

2.5 Programa Natura i Ciutadania
2.5.1 Litoral de Vilassar i Premià de Mar:
Durant el 2010 s’ha continuat amb la tasca de divulgació dels valors naturals de la franja litoral
entre Vilassar i Premià de Mar.
La principal actuació consistí en una jornada de neteja i restauració dels tancats que
protegeixen la franja dunar, al mes d’abril. L’activitat tingué molt de ressò i hi participaren més
d’una cinquantena de voluntaris.
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Per altra banda, s’ha dut a terme una tasca de seguiment dels projectes que poguessin afectar
la zona, sobretot aquells relacionats amb noves estacions de ferrocarril o obres de reforç de la
zona portuària.
2.5.2 Natura i Ciutadania al Berguedà:
En col·laboració amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró, es va dur a terme una jornada
d’eradicació de l’espècie invasora Senecio inaequidens, al mes de maig. Amb aquesta actuació
es va pretendre difondre la importància del manteniment de la flora autòctona de la zona, així
com el risc que suposen algunes espècies invasores per la biodiversitat de la zona.
2.5.3 Projecte de restauració del Riu Sió al seu pas per Torrefeta i Florejacs
A petició d’un veí i alhora propietari de bona part dels terrenys adjacents al riu Sió a Torrefeta i
Florejacs es va redactar un projecte de restauració i millora de l’hàbitat riberenc i fluvial que va
ser assumit per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’Agència Catalana de l’Aigua. Finalment,
per qüestions pressupostàries es va executar com actuació de neteja a les darreries de l’any
mantenint, però, el màxim respecte per a les espècies autòctones i els marges fluvials,
caracteritzats per la seva delimitació amb antics carreus de pedra de gran dimensió.
Concretament, es van executar els treballs següents:
- Redacció del projecte de restauració i adequació pressupostària i d’actuacions al programa de
neteja de lleres.
- Esbrossada de canyes, bardisses i enfiladisses diverses, en bona part al·lòctones i/o
oportunistes, que ofegaven la vegetació riberenca i contribuïent, amb altra vegetació, troncs
morts, etc. a taponar la llera fluvial.
- Tala, amb motoserra, de brancatge i troncs situats en el centre de la llera, amb risc de
caiguda o susceptibles de crear problemes per a la circulació de l’aigua en cas d’avingudes
(rubinades).
- Retirada de troncs caiguts i morts al centre de la llera, deixant –en el cas de les finques que
s’hi han prestat– els troncs paral·lels a la llera per amagatall de fauna i protecció dels ambients
riberencs.
L’actuació ha tingut molt bona acceptació entre els veïns del municipi i se n’ha fet ressò la
premsa local i comarcal (La Veu de la Segarra, la Veu de Torrefeta i Florejacs), a banda de la
premsa de Ponent.
A final d’any s’ha presentat un projecte similar, a petició de l’ajuntament adjacent de Plans de
Sió.

2.6 Altres projectes
2.6.1 Projecte Canvi climàtic i Biodiversitat: escolta, observa i actua
El projecte ha consistit treballar la comunicació i sensibilització ambiental entorn els diferents
efectes que el canvi climàtic pot causar sobre la biodiversitat de Catalunya, focalitzat en tres
casos pràctics concrets i ben diferents entre ells. Els espais naturals on s’ha centrat el projecte
són els següents:
-

Muntanyes de Prades (muntanya mitjana)
Parc Natural de l’Alt Pirineu (alta muntanya pirinenca)
Aiguamolls del Baix Empordà (litoral – zona humida)
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La metodologia de treball ha consistit en dissenyar i editar un audiovisual a cadascun dels
espais naturals on s’ha explicat i mostrat de manera pràctica en què consisteixen cadascun
dels efectes provocats pel canvi climàtic que volem treballar, quins riscos pot generar,
conseqüències, què podem fer per evitar-ho... a part d’una breu presentació prèvia de l’espai
natural i sobretot l’ecosistema al qual ens referim. Aquest audiovisual s’ha acompanyat dels
materials didàctics que s’hauran de treballar, els quals aniran destinats a primària i secundària.
L'audiovisual és l'eina estratègica de transferència de coneixements a l'alumne. Tot i utilitzar
un espai natural concret, com escenari per exposar els efectes del canvi climàtic, els continguts
seran vàlids per altres llocs on trobem ecosistemes similars.

3- Àmbit d’Activitats
3.1 Agenda d’activitats
Tal com recordareu, en el programa de l’Assemblea passada el Grup d’activitats té per
principal finalitat la dinamització social de l’entitat tot donant cabuda a les iniciatives dels socis
en el camp del coneixement i defensa de la natura.
En aquest marc presentem les agendes d’Abril-juliol 2010, Set-Desembre 2010 i Gener-Abril
2011.
Les persones que heu assistit a les darreres assemblees haureu notat que en les memòries
anteriors les valoracions que feiem , en general no aconseguia els objectius fixats, sobretot per
la irregular participació en el programa tan de sortides com de cursos i xerrades a la nostra
seu. No coneixem els motius d’aquesta irregularitat: podem suposar manca d’interès de
l’activitat, manca de suport tècnic o deficiencies en la difussió...
En els darrers mesos i especialment en la darrera agenda, podem constatar un augment
substancial de participació: vàries activitats s’han omplert fins el seu limit de places i
no s’ha suspès cap activitat per manca de participació. Especialment remarcables han estat les
activitats de coneixement del medi en el Baix Llobregat vinculades a les campanyes de
protecció del Delta. Hem seguit en la línia de donar a conèixer espais naturals o centres
d’interès naturalístic. També hem seguit amb èxit oferint els coneixements bàsics per
naturalistes en els camps de la botànica, ornitologia, geologia.., sigui en format de cursos
(anfibis, cants d’ocells,.) o format descoberta...
Aquest èxit assolit en les sortides de camp i activitats exteriors no podem extendre’l en el
campde les xerrades i conferencies a la nostra seu, malgrat el seu innegable interés no hem
assolit ni de lluny la participació desitjada.Un dels posibles motius d’aquesta baixa participacó
creiem que es degut a defectes en el camp de la difussió i també en la falta d`habits generals
d’activitat social per part dels socis de l’entitat, desconeixem el grau de suport rebut per part
de l’oficina técnica, imprescindible per desemvolupar la tasca de voluntariat i com afecta la
coordinació amb els socis.
No voldriem acabar el to positiu d’aquesta memoria sense agriar al un conjunt de socis actius
que voluntariament han col.laborat amb nosaltres guiant i preparant sortides, preparant o
buscant ponents per xerrades o simplement participant activament en la vida social de
l’entitat.
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3.1.1 Sortides
1- Grues i piocs a Gallocanta.
Excursió de cap de setmana
Objectiu: Observació de fauna
Participació: Moderada
2- Penya-segats a l’hivern
Camí de ronda de l’Ametlla a l’Ampolla
Objectiu: Descoberta paisajistica, observació flora i fauna
Participació: Bona
3- Cingles i coves carregats de llegendes
Siurana
Objectiu: Descoberta paisajistica
Participació: Bona
4- Delta del Llobregat
Pinedes de la Murtra i la Mariola
Objectiu: Importància dels espais del delta no protegits
Participació: Bona
5- Espai Agroforestal de Gallecs
Objectiu: Visita de cultius ecològics
Participació: Moderada
6- Biodiversitat als turons de Barcelona
El Coll i el Carmel
Objectiu: Observació botànica i geològica
Participació: Fluixa
7- A la recerca d’Adonis
Excursió al Pas de Lladres
Objectiu: Observacions botàniques i faunístiques
Particpació: Bona
8- La Val d’Aran
A la recerca de lós
Objectiu: Veure rastres del plantígrad
Particpació: Molt fluixa
9- Sant Llorenç inèdit
Objectiu: Descoberta de paisatge, observació de flora i geologia
Participació: Bona
10- Sant Vicenç de Castellet
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Excursió a la Vallhonesta
En col.laboració amb la secció d’amics de la natura del centre excursionista de Sant Vicenç de
Castellet
Objectiu: Descoberta del paisatge i comprobació de les feines de recuperació de l’area
afectada per incendis recents
Participació: Fluixa
11-Turó de Montgat
Objectiu: Analisi geològica d’un turó molt castigat per les infrastructures
Participació: Fluixa
12- Cens d’ocells al Delta del Llobregat
Objectiu: Valorar la importància dels espais no protegist del delta a partir de la biodiversitat
d’ocells
Participació: Fluixa
13- Els Ibers a l’Ebre
Excursió a Tivissa i Sebes
Participació: Moderada
14- Aiguamolls de l’Empordà
Objectiu: Observació d’ocells
Participació: Bona
15- El delta a vista d’ocell
Pujada a l’ermita de Sant Ramon
Objectiu: Copsar els grans canvis soferts per la plana del delta
Participació: Bona
Excursions anul.lades per falta d’assistència o problemes varis:
Bicicletada a la Conca de Barberà
Serra d’en Turp
El Safrans del Taga (Ogassa)
Visita a l’abocador del Garraf
CURSOS
1- Curs d’Herpetologia
En col.laboració amb la Societat Catalana d’Herpetologia SCH
Participació: Bona. Valoració: Bona

3.1.2 Xerrades
1- Costa Rica, viatge naturalistic
Participació: Moderada
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2- Collserola, estudi de la fauna com a element de gestió d’un ENP
Amb col.laboració Voluntaris de Collserola
Particpació: Fluixa
3- Viatge ornitològic a Alaska
Participació: Moderada
4- ¿Tornen les nuclears?
Participació: Molt fluixa
5- Els efectes del canvi climàtic sobre els nostres boscos
En col.laboració amb Voluntaris de Collserola
Participació: Fluixa
6- Situació de l’ós bru al Pirineu
Esterri d’Àneu
Participació: Bona
7- Viatge faunístic a Namíbia
Participació: Moderada
8- Creació d’un corredor d’àrees marines protegides
Participació: ¿?
9- La gestió vegetal a l’època ibera
Participació: Fluixa
10- Natura a la India
Participació: Molt fluixa
11- Seguiment de les poblacions d’ocells a Collserola
En col.laboració amb Voluntaris de Collserola
Particpació: Fluixa
12- Pros i contres de l’energia eòlica
Participació: Molt fluixa

3.1.3 Fires
1- Fira d’Entitats Primavera Verda, a la Creueta del Coll (Horta, Barcelona).
2- Fira d’Entitats de la Mercè, dins de la festa major de Barcelona.
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3.2 Grup d’acció forestal
Al llarg del 2010 el GAF ha fet 6 reforestacions a Collserola i 1 a Sant Quirze del Vallès obertes
als socis i públic en general, així com vàries sortides/activitats de reforç a Collserola (eliminació
d'al·lòctones, control i reg de plantacions...) amb una participació d’unes 115 persones i la
plantació d’uns 300 arbres i arbustos. A més s’han fet diverses actuacions de control i reg de
les plantacions.
Enguany s’ha fet una petita plantació experimental amb Water-box, uns dipòsits d’aigua que
han de permetre una major taxa de supervivència i creixement dels arbres. S’ha fet en conveni
amb el Parc de Collserola i el lloc escollit ha estat la zona de la Font de Sta. Eulàlia
També s’ha participat en la Primavera Verda i la fira d’entitats organitzada pel Centre Cívic el
Coll durant el mes de maig.
D’altra banda, s’han continuat amb les tasques de seguiment i control del viver situat al CC el
Coll, al nord del Districte de Gràcia, Barcelona. Donat que el mes d’agost aquest centre tanca
per vacances, enguany s’ha començat a buscar un nou emplaçament pel viver, mantenint, això
sí, les col·laboracions amb el CC el Coll. S’han iniciat contactes amb el casal de barri La
Miranda.
S'ha col·laborat amb l'agenda escolar 21 de Barcelona.
S’han atès peticions d’informació sobre temes variats de temàtica forestal i altres de
particulars i empreses.

4- Àmbit de Comunicació i Participació
4.1 Difusió i comunicació
Amb amb l’objectiu de consolidar la projecció pública de DEPANA, l’entitat ha desenvolupat
una tasca comunicativa amb els mitjans de comunicació basada en els següents objectius:
- Difusió de les activitats, les informacions i els estudis que desenvolupa DEPANA i que són
d’interès per la seva base social i la ciutadania.
- Participació de DEPANA com a entitat qualificada per als grans debats ambientals i
territorials, entre d’altres, que afecten Catalunya.
- Difusió de les informacions i les propostes sectorials que emanen dels Programes i projectes
de l’entitat.
- Promoció de la tasca de les institucions i organismes en què DEPANA hi és present.
- Col·laboració en les estratègies comunicatives dels organismes i institucions en què DEPANA
hi participa.
- Coordinació i suport dels mitjans de comunicació que cobreixen la tasca de DEPANA.
- Consolidació i increment dels impactes comunicatius en els mitjans de comunicació a partir
de les informacions d’interès generades per DEPANA (Comunicats de premsa, rodes de
premsa, declaracions a mitjans audiovisuals i premsa escrita, etc.).
- Coordinació i redacció del butlletí electrònic quinzenal: L’Actualitat de DEPANA, dirigit a la
base social de l’entitat i, a d’altres persones i institucions interessades.
- Gestió dels continguts de la web de DEPANA
- Redacció i edició de tres números de la revista l’Agró Negre, d’enviament als socis i a d’altres
organitzacions.
- Coordinació i gestió de l’activitat comunicativa de DEPANA.
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4.2 Publicacions
4.2.1 Agró Negre
S’han editat 3 números de la revista (15, 16 i 17), que ha ampliat la seva extensió en 4 pàgines
per tal d’encabir més continguts. Cal destacar l’increment dels espais reservats a entrevistes i a
explicar els projectes i campanyes de Depana.
4.2.2 Agenda d’activitats
S’han editat 3 agendes d’activitats en format desplegable, amb informació quadrimestral dels
cursos, sortides i conferències.
4.2.3 Altres materials editats
S’ha editat material divulgatiu de diversos projectes, incloent el logotip de DEPANA, així com
un pòster divulgatiu sobre l’ós bru del Pirineu.
4.2.4 Premsa digital
Al llarg del 2010 DEPANA ha incrementat la seva presència a la premsa digital, d’acord amb el
seu compromís ferm d’impulsar les noves tecnologies i els suports digitals. Cal destacar, la
inclusió de l’entitat en les Xarxes Socials: FACEBOOK, TWITTER, FLICKER, que actualment,
serveixen com espai de difusió de les notícies i convocatòries de l’entitat. En aquest sentit
destaquem els 1.227 amics que té el facebook de DEPANA, perquè fem difusió de les activitats,
notícies i butlletins; així com els 522 followers de DEPANA al Twitter.

4.3 Esdeveniments públics rellevants
Durant el 2010 s’ha produït, com a fets més rellevants amb impacte social i corporatiu:
- Seguiment d’óssos a la Val d’Aran (maig-juny 2010): el seguiment continuat d’un
parell de cadells d’ós en un indret relativament concorregut ha servit per demostrar la
compatibilitat de l’ós amb la nostra espècie i ha projectat amb prou feines una petitíssima part
de la tasca que realitza Depana al Pirineu, directa o indirectament relacionada amb la
conservació de l’ós i/o dels ecosistemes dels quals se’n serveix. La filmació realitzada per Oriol
Alamany i el seguiment, coordinat per Marc Alonso, van tenir una bon ressò mediàtic a TV3 i
altres mitjans audiovisuals, a més de plasmar-se a la revista National Geographic, entre
d’altres. La filmació, penjada a la web de Depana, va rebre moltes visites de persones d’arreu.
- Presentació de l’informe “Proposta d’inclusió de noves zones humides catalanes a la
convenció de Ramsar” (1 febrer, El Prat de Llobregat).
- Any de la Biodiversitat: enguany s’ha celebrat l’Any internacional de la Biodiversitat,
promogut per la Nacions Unides, amb l’objectiu de transmetre a la societat la importància de
conservar el nostre patrimoni natural i també per donar a conèixer iniciatives que s’estan
realitzant des d’ONGs i OG. A Catalunya, el DMAiH ha impulsat diverses iniciatives, en les que
DEPANA ha col·laborat; destaquem les Jornades, en què es va presentar el treball Béns i serveis
dels ecosistemes així com la Visita guiada del Pont de Martorell fins a Molins de Rei, ambdues
fetes el maig 2010). També en el marc d’aquesta celebració DEPANA i Òmnium Cultural van
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organitzar una taula rodona amb el lema: “La Biodiversitat als Països Catalans. La natura
també és cultura: com podem protegir-la els catalans?”, tinguda en el local d’aquesta
prestigiosa associació cultural. D’altra banda també es va fer una xerrada sobre l’ós bru.
- Participació en fires: s’ha reduït la presència en fires amb la voluntat d’optimitzar-ne
el rendiment, però s’ha procurat mantenir i àdhuc reforçar la presència de Depana en
aquells àmbits més rellevants, com ara la Fira d’entitats de la Mercè.

4.4 Pàgina web corporativa
Durant el 2010 hem emprat diferents canals de comunicació amb socis, simpatitzants i mitjans de
comunicació, i s’han millorat les tecnologies de difusió. S’han editat 8 butlletins electrònics ‘l’Actualitat
de DEPANA’, els quals s’han fet arribar a una mitjana de 1.000 adreces electròniques.
Més de 22.000 persones han consultat la web de DEPANA, en la seva majoria no socis o bé persones que
no ho havien fet l’any 2009. La procedència de la majoria de visites és Catalunya i, en segon lloc, l’Estat
Espanyol.

4.5 Suport a campanyes i projectes
Gestió sostenible de la punta de la Móra
Comunicació i difusió

-

Informació sobre el projecte de gestió sostenible de la punta de la Móra a la web de DEPANA
Notícies sobre activitats i estudis del projecte al butlletí electrònic de DEPANA
Comunicats de premsa per activitats concretes
Articles als diaris sobre les actuacions de voluntariat
Entrevistes a la ràdio sobre les actuacions de voluntariat

-

Enviament a la llista de distribució de DEPANA de les activitats d’educació ambiental i voluntariat.
Edició on-line i pòster de l’Agenda d’activitats
Edició de bosses, per assistents a les activitats i voluntaris

Voluntariat i participació

-

Jornada participativa d’eradicació de plantes invasores a les dunes de la platja Llarga

-

Jornada participativa de recollida de residus al roquissar i cales de la punta de la Móra
Voluntaris implicats en grups de treball d’estudis de biodiversitat i de gestió
Voluntaris europeus: SVE

Aliances

Ajuntament de Tarragona
Agrupaments escoltes
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Aula Aquàtica de la reserva marina de la Masia Blanca
Comunicació i difusió

-

Reedició del material informatiu sobre l’activitat de l’Aula Aquàtica (tríptics i flyers)

-

Reedició de les postals i els punts de llibre
Reedició dels tríptics informatius de l’oferta formativa per centres docents.
Realització d’accions comunicatives per difondre l’Aula Aquàtica:
o Notes de premsa
o Butlletins digitals
o Web
o Ràdio i TV
o Agendes activitats

-

o Articles en revistes i webs especialitzades
o Deixar material de divulgació en establiments hotelers, turístics i oficines de turisme.
o Facebook de l’Aula Aquàtica
Participació a la Fira TURISMAR

Aliances

-

Patronat Municipal de Turisme del Vendrell (impulsor)
Botiga del Mar de Torredembarra
MARM
Port de Comarruga
Diputació de Tarragona

Gestió de les Closes d’en Llobet al PN dels Aiguamolls de l’Empordà
Comunicació i difusió





Enviament de comunicats de premsa
Edició d’un informe digital sobre la importància dels ecosistemes de les closes.
Inclusió de continguts a la web i butlletí de DEPANA





Invitacions a les activitats de restauració en format digital
Disseny i edició d’un pòster digital i en format paper sobre la jornada de voluntariat
Disseny i elaboració dels plafons interpretatius

Voluntariat i participació

Està previst organitzar una jornada de voluntariat i participació oberta a tota la ciutadania, durant la primavera.
Aliances
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-

Senyor Vicenç Llobet, propietari de les Closes
Ajuntament de Castelló d’Empúries
PN dels Aiguamolls de l’Empordà
APNAE per la jornada de voluntariat
Diputació de Girona

-

OS ‘la Caixa’
EINA ACTIVA

Estudi dels béns i serveis dels ecosistemes litorals a Catalunya
Comunicació i difusió

-

Organització de la jornada de béns i serveis: secretaria científica.
Edició d’un targetó on-line de la jornada
Edició i distribució en format digital de l’informe en les seves 3 vessants: ciutadania, complet, tècnics (en format
CD)
Enviament de Notes de premsa sobre el projecte
Distribució del trokel – 12 espais de gran valor
Directori d’enviament del trokel 12 espais de gran valor

Aliances

-

OS ‘la Caixa
DMAH. Direcció General de Medi Natural (jornada)

Creació i declaració d’un corredor d’AMP al litoral tarragoní
Comunicació i difusió







WEB de DEPANA: inclusió de continguts
Edició i distribució (en el marc de les publicacions locals) de 2 articles del projecte: Fase mèdia i final
MITJANS: Fase final – Pen drive amb documentació del projecte
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DESTINATARIS: Pen drive amb documentació (50)
Inclusió de continguts a l’Agró










Inclusió de butlletins a l’Agró
Enviament de Np
Mailing a associacions municipals -activitats específiques (invitacions)
Creació del directori del projecte
INSTAL·LACIÓ EXPOSICIÓ a dependències municipals o socials (3 plafons)
Edició d’adhesius (3 models), espècies emblemàtiques + eslògan+línia de logos
Edició de bosses 3 models (1 per municipi) – del projecte
INCLUSIÓ DEL LOGO 2010- ANY DE LA BIODIVERSITAT

Procés de participació
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Reunions amb representants al llarg de tot el projecte
Ametlla: presentació amb els responsables municipals al Directori de sectors clau – recollida de propostes
Torredembarra: 2 reunions
Vandellòs – L’H. de l’Infant: Responsablres i sectors clau – recollida de propostes
Distribució de la documentació del projecte: PPT i altres documents d’interès via PEN-DRIVE

Voluntariat i participació

-

ACOLLIDA D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES
DESCOBERTA DEL MUNICIPI PER MAR
AMETLLA: 1 RECOLLIDA DE RESIDUS SUBMARINS (CLUBS SUBMARINISTES)
TORREDEMBARRA: SORTIDA OBSERVACIÓ AUS MARINES BARCA (OBERTA A TOTA LA CIUTADANIA)
VANDELLÒS –L’H.: CLEAN UP THE MED SUBMARÍ (SUBMÓN I CLUBS SUBMARINISTES)

Aliances
- Fundación Biodiversidad

- Generalitat de Catalunya. DMAH
- Ajuntament de Torredembarra
- Ajuntament de Vandellòs – Hospitalet de l’Infant
- Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Projecte ÓS BRU
Comunicació i difusió

-

Enviament de NP
Inclusió de continguts web i butlletí
Organització de les Xerrades a locals municipals, entitats socials del territori sobre les oportunitats de la
reintroducció de l’ós bru (2) Val d’Aran (targetó online i format paper)

Aliances
- Parc Natural de l’Alt Pirineu

- Conselh Generau d’Aran
- DMAH
- Antonio Palomero
- Diputació de Lleida
- Ponents de les xerrades de concertació
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Canvi Climàtic i Biodiversitat: escolta, observa i actua!
Comunicació i difusió

-

Notes de premsa

-

Activitats didàctiques on line a la web de DEPANA
Blog específic de seguiment del projecte i per a què hi participin les escoles que desenvolupin les activitats
Mailing, Facebook i twiter
Directori XESC

Aliances

-

DMAH: Servei d’educació ambiental

-

Escoles verdes
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors
Resum de les activitats més destacades:
Gener
• Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona (7 de gener)
• Reunió a Madrid amb la Sra. Ana Leiva, Directora de la Fundación Biodiversidad. Es van
tractar temes relacionats amb el finançament que DEPANA rep d’aquesta Fundació per a
projectes, així com les possibilitats de nous finançaments per a d’altres activitats (20 de gener).
• Participació a Madrid a la Conferència “Meta y visión post - 2010 en materia de
Biodiversidad” organitzada sota la Presidència Espanyola de la Unió Europea (26 de gener).
• Participació en una taula rodona a Mediterre (Fira dels espais protegits de la Mediterrània) a
Bari (Italia). Organitzat per la Federparchi (29 de gener).
Febrer
• Reunions del Consell consultiu de l’Estratègia catalana per a la sostenibilitat (2 i 25 de
febrer).
• Reunió amb el Conseller del DMAH Sr. Francesc Baltasar (9 de febrer).
• Entrevista amb Joaquim Elcacho sobre temes de biodiversitat (17 de febrer).
Març
• Taula rodona organitzada per l’Òminum Cultural sobre biodiversitat als Països Catalans (4
març).
• Reunió telefònica del Consell d’Eurosite (5 de març)
• Entrevista per al José Luis Gallego (5 de març)
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• Intervenció al Parlament de Catalunya. Suport a les al.legacions a l’avantprojecte de
declaració del “Parc Natural del Montgrí i Baix Ter”. Intervenció al torn de preguntes dels
Grups Parlamentaris.
• Presentació als alumnes d’ESO de l’escola Sagrat Cor de Sarrià, de l’”Any Mundial de la
Biodiversitat”.
Abril
• Presentació Director del CADS.
• Reunions amb Ass.Veïns de Montjuïc. Per la redacció, presentació i al.legacions al “Pla d’usos
de la Muntanya de Montjuïc”.
• Reunió Jurat Premis “BASF-Construction Chemicals”. Escola Tècnica Superior Enginyers
Camins, Canals i Ports de Catalunya.
Reunió DGMN del DMAH “Seguiment Conveni”.(amb el Secr.Grl.).
Maig
• Assistència presentació de la “Guia d’ambientalització de les obres de la ciutat” Ajt. de BCN.
• Presentació Tinent d’Alcalde de MA.
• Assistència visita futurs “Espais RAMSAR” Delta del Llobregat”.
• Assistència reunió “Àmbit Natura Ciutadania de DPN” a Tarragona.
• Reunió amb el Director del ZOOBcn.”Seguiment Campanya Pas de l’Estret” (amb el Secr.Grl.).
Juny
• Reunió amb Cesc Batlle. Aportació al llibre sobre el canvi climàtic.
• Assistència “Geolodia” ,Castellbell (Bages), Grup Geologia de DPN.
• Lliurament Premis “BASF-Construction Chemicals”, ETSECCPC.
• Assistència als Plenaris del “Consell de Ciutat” Ajt.BCN.
• Participació a les 3 reunions del “Consell de Medi Ambient”, de BCN.
• Presentació al DMAH del seminari de DPNA “Bens i serveis dels espais naturals”.
Juliol
• Reunió a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, projecte “Àrees marines protegides del litoral
tarragoní” (amb tècnics i regidors municipals).
• Presentació a Torredembarra del projecte “Àrees marines protegides del litoral tarragoní”.
• Participació a les 2 reunions de la “Comissió per a la Catalogació dels arbres de la ciutat”
(Dept MA, Ajt-BCN)
• Participació a les 2 reunions de la “Comissió per al control de la Contaminació Lluminosa”,
del DMAH.
Novembre
• Presentació “El Parc a Taula”, a: “Espai art-natura de Vallgrassa”. PN del Garraf.
• Participació al “Consell de Medi Ambient del Districte de Gràcia”- El Coll (amb el vocal de JD,
X.Torrents).
Desembre
• Intervenció a la Roda de Premsa convocada al local de DEPANA, amb les entitats ecologistes
de Catalunya, arran de la desaparició del DMAH.
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• Reunió conveni Ajuntament Tarragona (MA).”Conveni 2010”.
• Assistència a l’Assemblea de MedPAN (Xarxa mediterrània d’àrees marines protegides) a
Korba (Tunísia) (13 al 15 de desembre).

6. Secretaria general
6.1 Sessions de Junta Directiva:
Durant l’2010 s’han efectuat 14 reunions de Junta Directiva (16 de gener, 24 de febrer, 11 de
març, 15 de març, 25 de març, 14 d’abril, 4 de maig, 18 de maig, 15 de juny, 15 de juliol, 14 de
setembre, 28 d’octubre, 2 de desembre i 28 de desembre) i una sessió especial de jornada
complerta el dia 10 d’octubre.

6.2 Equip de professionals
Manel Cunill va ser director fins al 30 de març. Adelaida Margarit va dur la secretaria
administrativa fins a finals d’any.
Marta Grau, com a directora de projectes, juntament amb Joan Pons (tècnic de programes i
projectes) i Mari Pau Moli (tècnica de participació, comuniacions i relacions) han completat
l’equip professional a l’oficina de projectes de Tarragona durant aquest 2010.
Berta Alzaga ha estat la tècnica del projecte “Pas de l’Estret” dins del Conveni de col·laboració
amb el Zoo.
Beatrice Stella ha estat la coordinadora del projecte “Parc a Taula”, assistida per en Xavier
Font.
També han treballat a DPN dutrant aquest any Roser Salas i Berta Sánchez.

6.3 Socis
Durant el 2010 hi ha hagut 13 altes de socis i 46 baixes. A 31 de desembre de 2010 Depana té
1208 socis.

7. Tresoreria
• S’ha controlat i executat el presupost i els fons econòmic
• S’han complert les obligacions comptables i tributàries.
• Els comptes han estat auditats per FACCS Auditors, com en l’exercici anterior.
• S’ha cercat l’equilibri presupostari, malgrat una precària situació de crisi general i colls
d’ampolla de tresoreria força severs.
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