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1. Àmbit d’Acció Ambiental, Territori i Biodiversitat  

1.1. Avaluació de projectes i redacció d’informes i al·legacions 

Assumpte Organisme Actuació 

Aparcaments auxiliars 
Aeroport de BCN. Viladecans 

Fiscalia del TSJC Denúncia 

Insuficient protecció del delta 
del Llobregat. Manca de 
designació de ZEPA d’acord 
amb criteris científics 

Comissió Europea Queixa 

Pla Hidrològic de la conca del 
riu Ebre 

Ministeri de Medi Ambient i 
Agricultura 

Adhesió a les al•legacions 
de la CDE 

Projecte d’ordre de regulació 
de la captura de fringíl·lids 

 

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural 

Al·legacions 05/07/2012 

Projecte d’ordre de regulació 
de la captura de fringíl·lids 

Comissió Europea Queixa 

Sobreexplotació aqüífer 
estany de Montcortès (Baix 
Pallars) 

ACA i Ajuntament de Baix Pallars Sol·licitud 24/10/2012 

Expedient A2009056 Generalitat de Catalunya Al·legacions 05/12/2012 

Directiva d’aus i hàbitats Comissió europea Queixa 28/11/2012 

Projecte de pedrera paratge 
de La Tossa. Algerri (La 
Noguera) 

Comissió Europea Queixa 

 

1.2. Campanyes:  

1.2.1. CAMPANYA PAS DE L’ESTRET: Sensibilitzant per a la conservació de la 
Macaca de Barbaria (Macaca sylvanus) 

INTRODUCCIÓ: 

El Macac de Berbería és l’únic primat que viu al Nord del desert del Sahara, concretament al 
Marroc i a Argèlia (Rif, Mig i Alt Atles). Te un paper molt important en la salut dels 
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ecosistemes, mitjançant la dispersió de llavors a més de regular les poblacions d’insectes, 
dels quals s’alimenta. Aquest primat és un indicador d’un bosc sa i un símbol de la gran 
biodiversitat del Marroc (amb espècies rares, endèmiques i en perill d’extinció).  

Es troba amenaçat per la degradació del seu hàbitat i per l’augment de cries capturades pel 
tràfic il·legal, que ascendeix a uns 300 individus anuals. Són utilitzades com a mascotes 
amb destí principal a Europa, per l’espectacle o per ser fotografiades  als mercat marroquins 
com a records pels turistes. També hi ha força pressió antròpica sobre les poblacions 
naturals a causa dels turistes que les alimenten artificialment. La seva població actual està 
molt fragmentada i s’estima en uns 4000 individus. Es constata una  reducció de la densitat 
de població de Macaca sylvanus en un 50 - 80% en els darrers 30 anys. 

La Macaca sylvanus és una espècie considerada “En Perill d’extinció” (EN) per la UICN 

des del 2008. 

OBJECTIUS GENERALS: 

a. Sensibilitzar sobre la problemàtica de conservació de l’espècie Macaca sylvanus. 

b. Revaloritzar l’espècie Macaca sylvanus i el seu hàbitat entre la població 

magrebina migrant, destacant el seu valor social, econòmic i cultural. Mitjançant 
la col·laboració de voluntaris d'arreu del món es pretenia explicar i conscienciar 
als viatgers en trànsit cap al Marroc dels problemes de conservació als quals 
s'enfronten les Macaques de Berberia. 

c. Promoure la implicació dels ciutadans del Magreb en la protecció del seu 
patrimoni natural. 

OBJECTIU ESPECÍFIC: 

Sensibilitzar sobre la principal amenaça que afecta a la conservació de l’espècie: LA 
CAPTURA DE CRÍES DEL MEDI NATURAL PER SER VENUDES COM A MASCOTES. 

En els darrer anys ha augmentat el nombre d’animals exòtics mantinguts a les llars com 
animals de companyia. Fruit de les modes i els esnobismes es compren compulsivament. I 
aquest ha estat també el cas de la mona de Berberia. Es capturen 300 cries, de pocs mesos 
de vida a l’any, que són arrancades literalment dels braços de les seves mares i separades 
del seu grup familiar. Les macaques són animals molts socials que necessiten les cures de 
la mare i de la resta del grup fins els dos o tres anys d’edat. Són engabiades i se les porta 
als mercats locals de poblacions marroquines on s’exhibeixen per a vendre-les o bé per fer 
fotografies com a souvenirs pels  turistes. Quan les converteixen en mascotes i assoleixen 
l’edat adulta i per tant la maduresa sexual la frustració per no poder satisfer els seus instints 
salvatges les fa tornar agressives.  Aquell mico petit i tendre es converteix en un perill per 
als humans i per això és castigada sent confinada en una petita gàbia. La història d’aquests 
animals és una història trista i indigna. El patiment provocat pel seu captiveri les fa 
emmalaltir tant física com psicològicament. I sovint se les acaba abandonant amb l’agreujant 
que no existeix un centre d’acollida oficial d’aquestes espècies a l’Estat Espanyol. 

DESENVOLUPAMENT: 

Un cop més i per segon any consecutiu durant el mes de juliol del 2012 vàrem realitzar al 
port d'Algesires la Campanya Pas de l'Estret. Es manté el port d’Algesires com a port 
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objectiu ja que en ell es concentra el major volum de viatgers cap a Marroc de tots els ports 
de pas espanyols (45,4% el 2012), malgrat que aquest any el volum de viatgers s’ha vist 
reduït significativament, probablement en relació a la crisi (el 2011 varen passar 46,9%). 
Aquest és un dels punts d’entrada de macaques (així com de tortugues i/o camaleons...) que 
els viatgers amaguen il·legalment als cotxes. Tot i haver-hi control per part de la Guàrdia 
Civil no és prou eficaç.  

Aquesta campanya internacional es va desenvolupar conjuntament amb les següents 
entitats: Fundació AAP, AAP Primadomus, Montagne des Singes, la Fôret des Singes, 
Affenberg Salem, Trentham Monkey Forest, Moroccan Primate Conservation Foundation 
(MPC), Barbary Macaque Conservation in the Rif (BMCRif), la Fundació per a l’Adopció 
l’Apadrinament i la Defensa dels Animals (FAADA) i Eurogroup for Animals. 

Va tenir lloc una presentació oficial davant el mitjans de comunicació a Algesires el 29 de 
juny. 

Pel port d’Algesires, a 14 de juliol havien passat un total de 300.000 viatgers 
aproximadament (50% del volum de viatgers durant l’OPE, Operació Pas de l’Estret 2012). 
Els destinataris de la nostra campanya eren el viatgers cap a Ceuta i Tànger. 

Es va escollir el període de l’1 al 17 juliol per ser dies punta de l’operació sortida.  

L’equip humà estava format per una responsable membre de la Junta Directiva de DEPANA, 
una coordinadora  i catorze voluntaris. Aquests voluntaris es repartien en torns de matí i 
tarda de forma que durant els 17 dies treballaven 3 persones per torns de 5 h distribuïts de 9 
h. a 14 h. i de 16,30 h. a 21,30 h. Parlem de 10 hores diàries de presència de la campanya 
al port.  

Es tractava de contactar el màxim nombre de turistes i viatgers mentre esperaven per 
embarcar amb els seus cotxes i així explicar-los els greus problemes de conservació als 
quals  s'enfronten les macaques. 

Moltes d’aquestes persones voluntàries ja ho varen ser durant la campanya 2011. La 
majoria tenia coneixement de més d’un idioma i alguns tenien vinculació amb la conservació 
d’espècies. Es van allotjar en una casa de lloguer a Tarifa. La barreja de procedències, 
edats i formacions ha fet la campanya especialment enriquidora per a tots els participants. 
Tots els voluntaris, tant els nous com els repetidors, han manifestat el seu interès en 
participar l’any vinent, sempre que puguin. 

Els voluntaris, alguns d’ells  integrants d’entitats participants del projecte,  repartien un díptic, 
un conte i un para-sol. 

En el díptic s’explica la situació del macac de Berbería, la legislació vigent sobre la seva 
protecció i s’adverteix que no s’ha de tenir com animal de companyia.  

El conte “El Viatge de la Mona Teshta”, adreçat a infants  d’entre 9 i 12 anys relata de 
manera senzilla la història real del que arriben a patir les cries que són capturades al medi 
natural i venudes com a mascotes. Així, els més petits també aprenen que els micos no  
s’han de tenir a casa com animals de companyia ja que se’ls destina a una vida solitària i 
indigna, on l’animal acaba malalt física i psicològicament,  expressant el seu malestar amb 
conductes estereotipades i autolesions. Els nens van rebre el conte amb força il·lusió. 
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Finalment vàrem donar un bonic para-sol per als cotxes amb la imatge d'una cria de Macaca 
de Berberia. El fet de ser un material durador serveix de recordatori de la informació rebuda, 
cada vegada que es utilitzat. A més de contribuir a la visibilitat de la Campanya i de les 
entitats que hi participen. 

Tot el material editat s’ha fet en 4 idiomes: Àrab, Francès, Anglès i Castellà, d’acord amb la 
procedència i destí dels viatgers.  

Entre els dies 7 i 11 de juliol, també es va projectar un vídeo explicatiu a les pantalles 
informatives instal·lades a l’esplanada d’espera a l’embarcament de vehicles en el port 
d’Algesires. 

RESULTATS: 

Materials repartits:   

 

La majoria de viatgers contactats han estat magrebins que viuen a França, Espanya, 
Bèlgica, Holanda i Alemanya que anaven amb nens d’entre 5 i 12 anys. Una minoria eren 
turistes francesos i espanyols que anaven de vacances al Marroc.  

La reacció dels viatgers ha estat, en general, positiva i amb interès. No pensaven que la 
Macaca sylvana estigués en perill d’extinció tot i conèixer el tràfic il·legal. Alguns relataven 
experiències on se’ls havia ofert una cria de macac i demostraven ser sensibles al tema, 
afirmant que no s’ha d’alimentar als animals en el seu medi ni fer-se fotografies amb ells a 
les places marroquines.  

Algunes persones volien col·laborar fent aportacions econòmiques a canvi del material i 
lògicament, no se’ls hi va acceptar. I alguns anaven més enllà i van demanar material per a 
difondre’l al Marroc.  

També es van copsar reaccions crítiques que ens instaven a destinar els recursos 
econòmics a ajuts socials i no per a la conservació de la natura. Vàrem rebatre aquestes 
crítiques adduint que els problemes socials i mediambiental estan estretament lligats.  
 
CONCLUSIONS: 

La realització d’aquesta campanya de sensibilització ens ha permès conèixer de primera mà 
la informació que sobre les Macaques de Berberia tenen els turistes i els marroquins que 
anualment viatgen cap a l'Estat Espanyol. 

Ha estat útil per informar i difondre la situació de la Macaca sylvanus: les persones que 
viuen dins i fora del Marroc comencen a conèixer la problemàtica de l’espècie. 

L’any 2011 s’ha produït un enduriment de les lleis sobre el comerç d’espècies silvestres al 
Marroc. 
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També ha estat una bona oportunitat per a donar una projecció internacional de DEPANA. 

En futures campanyes ha d’haver una transició progressiva a altres models educatius 
digitals. 

El participar en aquesta campanya, a més, ens ha permès conviure  amb gent d’altres 
països i cultures i compartir l'interès per una causa comuna: les Macaques de Berberia.  

Gràcies a l’equip de voluntaris que ha fet possible la Campanya Pas de l'Estret es va poder 
contactar i sensibilitzar a més de 13.800 persones. Esperem que aquesta campanya hagi 
servit per a que les persones que ens han escoltat hagin aprés una mica més sobre les 
Macaques de Berberia, valorin més l’espècie i sobre tot, la importància de la seva 
conservació en el seu medi natural.  

 

 

 

1.2.2. CAMPANYA DE DEFENSA D’OCELLS FRiNGÍL·LIDS 

Com ja vàrem fer constar en la memòria del 2011, el novembre del mateix any el Parlament 
de Catalunya va aprovar el Decret de Llei pel qual es va modificar la Llei de Protecció dels 
Animals,  establint  un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per 
a la cria en captivitat, dirigida a l’activitat tradicional de cant. Això va suposar la captura 
durant el mes de desembre de 2011 de 60.246 ocells per a ser engabiats. 

La legislació europea no permet la captura d’aquestes aus.   

Arran d’aquests  fets, considerats  molt greus, DEPANA conjuntament amb la majoria 
d’entitats ecologistes de Catalunya va dur a terme una campanya de denúncia pública. 
Alhora va participar en un seguit de reunions a nivell d’entitats i també amb diversos grups 
polítics, a fi d’establir una estratègia per aconseguir aturar aquesta política de desprotecció 
d’aquestes especies 

Tot aquest treball previ ha culminat enguany en dos nivell d’actuació: 

- A nivell autonòmic, DEPANA ha presentat al·legacions al Projecte d’Ordre per la qual 
es regula la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l’exhibició pública 
d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant. 

- A nivell europeu,  DEPANA ha interposat una queixa a la UE conjuntament amb les 
associacions de defensa dels animals Franz Weber i ADDA. 
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1.2.3. CAMPANYA CONTRA L’ENERGIA NUCLEAR 

DEPANA és integrant des de fa anys de la coordinadora catalana TLN (Tanquem les 
Nuclears) que a la seva vegada també integra la coordinadora estatal CEAN (Coordinadora 
Estatal Antinuclear). TLN te com a objectiu aconseguir el tancament de les centrals nuclears 
amb el consegüent canvi de model energètic basat en fonts renovables. Catalunya és el 
territori més nuclearitzat dins l’Estat Espanyol, amb tres centrals nuclears funcionant . 

TLN es reuneix quasi sempre quinzenalment els dimarts o dimecres a les 19 h. La seu de 
DEPANA és un dels locals on, rotativament, es celebren aquestes trobades. 

Hi participen membres d’altres entitats així com persones que a títol individual volen dedicar 
part del seu temps a la lluita antinuclear. 

TLN té diverses comissions de treball que tracten temes específics que van des de la 
sensibilització i divulgació de la temàtica antinuclear (xerrades a escoles, instituts, fòrums de 
debat…), la interlocució amb grups polítics, el seguiment dels acords del CSN (Consell de 
Seguretat Nuclear), la comunicació d’incidències i accidents relatius al funcionament de les 
centrals nuclears d’arreu del món fins a la relació amb els mitjans de comunicació entre 
d’altres temes. 

1.2.4. ÀMBIT DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS 

El compromís de DEPANA en la defensa dels animals és la seva representació al Consell de 
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona. 

DEPANA en forma part d’aquest consell on es vetlla per assegurar els drets dels animals 
presents a la ciutat de Barcelona. Es treballa en diferents àmbits: propostes de millora en la 
legislació en matèria d’animals (com exemple podríem citar la participació clau de DEPANA 
en la darrera ordenança municipal que prohibeix el circs amb animals silvestres i altres 
avenços), denuncia de situacions indesitjables i/o il·legals que involucrin animals, creació de 
comissions de treball que tractin temàtiques de protecció dels animals…etc. 

Aquest consell està integrat per diferents organismes municipals, representants de tots els 
grups polítics municipals i la majoria d’entitats animalistes catalanes i enguany s’ha assistit a 
les reunions convocades.  

1.2.5. CAMPANYA DELTA DEL LLOBREGAT 

1.2.5.1. Visites guiades 

Indignats amb les invasores (diumenge 26 de febrer) 

Actuació de localització i eliminació de plantes invasores (principalment miraguano) a la 
pineda de Gavà (al costat de l’estany de la Murtra). Explicacions sobre les alteracions que 
suposen aquestes plantes invasores sobre l’ecosistema del Delta. 

Cens d’amfibis al Delta del Llobregat (divendres 20 d’abril) 

Com a part d’un projecte de SOS Delta del Llobregat destinat a conscienciar als pagesos del 
Parc Agrari sobre la importància de la seva contribució a la conservació dels amfibis del 
Delta del Llobregat, es realitza un cens nocturn d’amfibis a la zona agrícola de Gavà, entre 
La Murtra i el Camí del Mar. 
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Marató ornitològica al Delta del Llobregat (dissabte 29 de setembre) 

Cursa ornitològica no competitiva, es fan varis equips que cooperen per prospectar el 
territori. Objectiu doble: demostrar la importància del Delta no protegit pels ocells migradors i 
consolidar informació de zones potencialment amenaçades. Malgrat la pluja constant durant 
tot el dia es va realitzar el cens. Només vam poder formar 3 equips i per tant es van centrar 
els esforços en el sector on havia d’anar Eurovegas per recopilar dades que ens permetin 
consolidar els arguments contra aquest despropòsit. 

Indignats amb les invasores (dissabte 10 de novembre) 

Actuació de localització i eliminació de plantes invasores (principalment miraguano) a la 
pineda de Gavà (al costat de l’estany de la Murtra). Explicacions sobre les alteracions que 
suposen aquestes plantes invasores sobre l’ecosistema del Delta. Es va repassar la mateixa 
zona treballada el 26 de febrer per consolidar la feina. 

S’han realitzat activitats conjuntament amb DEPANA que s’enumeren a l’apartat 3.1.1 
sortides. 

1.2.5.2. Paradetes informatives de SOS Delta del Llobregat, Aturem 
Eurovegas i Delta Viu 

- Diumenge 5 de febrer,  a Cal Tet-Ca l’Arana amb motiu del dia mundial de les zones 
humides 

- Dissabte 21 d’abril al Parc de la Ciutadella amb motiu de la Fira per la Terra. 

- Diumenge 27 de maig a Cal Tet amb motiu del dia mundial de la biodiversitat. 

- Diumenge 7 d’octubre a Cal Tet amb motiu del dia mundial dels ocells 

- Dissabte 15 i diumenge 16 de desembre, al Prat amb motiu de la Fira Avícola 

*En aquestes paradetes s’ha repartit l’Agró Negre 

1.2.5.3. Exposició fotogràfica: El Delta del Llobregat, tan excepcional com 
desconegut 

- Del 5 de novembre al 3 de desembre, a l'Hotel d'Entitats de St Boi.  

- Del 15 i diumenge al 16 de desembre, a la Fira Avícola del Prat. 

- Del 24 de desembre de 2012 al 11 de gener de 2013, al local de l'Associació Salut i 
Agroecologia, Barcelona.  

1.2.5.4. Xerrades 

- Dimecres 9 de maig, a les 19h: Xerrada / Presentació de la Proposta d’Ampliació de 
les zones protegides al Delta del Llobregat, a la biblioteca Josep Soler Vidal (Jose 
García) 

http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/01/29/participa-con-sos-delta-del-llobregat-en-el-dia-internacional-de-los-humedales/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/01/29/participa-con-sos-delta-del-llobregat-en-el-dia-internacional-de-los-humedales/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/04/27/celebracions-de-sos-delta-pel-dia-mundial-de-la-terra/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/23/celebra-amb-nosaltres-el-dia-internacional-de-la-biodiversitat-biologica-2012/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/10/09/celebrant-el-dia-mundial-dels-ocells-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/12/14/exposicio-i-parada-informativa-a-la-fira-avicola-del-prat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/11/05/lexposicio-sobre-el-delta-del-llobregat-a-sant-boi/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/12/14/exposicio-i-parada-informativa-a-la-fira-avicola-del-prat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/12/20/lexposicio-sobre-el-delta-del-llobregat-a-barcelona/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/12/20/lexposicio-sobre-el-delta-del-llobregat-a-barcelona/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://www.gavaciutat.net/esp/asp/viurgavjbibl.asp
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- Divendres, 21 de setembre, a les 12h: Conservació d'espais naturals periurbans: el 
cas paradigmàtic del Delta del Llobregat (Raúl Bastida i Eva Yus), a l'Institut de 
Ciències el Mar  

1.2.5.5. Reunions SOS Delta 

- Dijous 19 de gener 

- Dijous 16 de febrer 

- Divendres 4 de maig* 

- Divendres 21 de setembre 

- Divendres 9 novembre 

*Amb la implicació total de SOS Delta del Llobregat a la plataforma Aturem Eurovegas, la 
activitat de SOS Delta va quedar arraconada temporalment. 

1.2.5.6. Aturem Eurovegas 

Els membres més actius de DEPANA en SOS Delta del Llobregat (Jose García, Eva Yus i 
Raúl Bastida) han participat molt activament a la plataforma Aturem Eurovegas assistint a 
totes les assembles, manifestacions i concentracions reivindicatives, donant xerrades 
divulgatives, jornades formatives, etc. 

Les activitat més destacades han estat: 

- Divendres 2 de març: 1a Reunió d’entitats contra el projecte d’europees a Catalunya 

- Dijous 22 de març: Roda de Premsa. Presentació de la Plataforma “Aturem 
Eurovegas – Salvem del Delta del Llobregat”, a la seu de Depana. 

- Dijous, 19 d’abril: Trobada d’entitats de la plataforma Aturem Eurovegas. Acte a 
Barcelona amb les entitats adherides, al Casal de Barri Pou de la Figuera, Barcelona. 

- Dissabte, 21 d’abril: Bicicletada – Marxa Popular contra Eurovegas i en defensa del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, des de Barcelona i altres pobles cap a les zones on 
es vol construir el complex. 

- Dissabte, 9 de juny, de 17h a 22h, Festa Reivindicativa “Eurovegas Go Home!”, al 
Parc de Vilamarina, Viladecans. 

- Diumenge, 17 de juny, a les 19h. Concentració “Diguem No a Eurovegas“, a Plaça 
Sant Jaume, Barcelona.  

- Dilluns, 25 de juny, a les 19h. Concentració a la seu de CiU, c/Còrsega, 331-3, 
Barcelona. 

- Dissabte, 21 de juliol, de 17-20:30h. Jornada formativa: defensem el Delta del 
Llobregat, aturem Eurovegas. Als Jardins de la Pau s/n, el Prat de Llobregat. 

http://aturemeurovegas.wordpress.com/sala-de-premsa/
http://aturemeurovegas.wordpress.com/sala-de-premsa/
http://aturemeurovegas.wordpress.com/2012/06/01/convocatoria-festa-reivindicativa-eurovegas-go-home/
http://aturemeurovegas.wordpress.com/2012/06/02/convocatoria-concentracio-diguem-no-a-eurovegas/
http://aturemeurovegas.wordpress.com/2012/06/22/convocatoria-25j-cassolada-davant-la-seu-de-ciu/
http://aturemeurovegas.org/2012/07/16/jornada-formativa-defensem-el-delta-del-llobregat-aturem-eurovegas/
http://aturemeurovegas.org/2012/07/16/jornada-formativa-defensem-el-delta-del-llobregat-aturem-eurovegas/
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- Dissabte, 15 de setembre, des de les 18h. Marxa reivindicativa pel Parc Agrari i 
Concert amb el Festival Esperanzah!. De Sant Boi al Prat de Llobregat. 

- Dimarts, 2 d’octubre, a les 19h. Assemblea de la Plataforma Aturem Eurovegas. A 
Cases d’En Puig del Prat, Pl. de l’Agricultura, 4, El Prat de Llobregat. En aquesta 
assemblea es decideix refundar-se com a Delta Viu. 

- Dissabte, 27 d’octubre. Jornada de Treball de la Plataforma Aturem Eurovegas. Al 
local de Unió de Pagesos, St Boi de Llobregat. Serveixen per definir les línies de 
treball. 

1.2.5.7. Delta Viu 

Eurovegas marxa a Madrid però la plataforma és conscient que el Delta del Llobregat 
continua amenaçat i per això es refunda com a Delta Viu. Els membres més actius de 
DEPANA a SOS Delta del Llobregat (Jose García, Eva Yus i Raúl Bastida) continuen 
participant molt activament en aquesta plataforma. Les activitat principals: 

 Dissabte, 1 de desembre, des de les 10h. Jornada de Treball de la Plataforma Delta 
Viu, al Centre Cívic Jardins de la Pau, Jardins de la Pau s/n, el Prat de Llobregat. 

1.2.5.8. Lobbing 

31 de maig. Comissió d'Agricultura el Parlament de Catalunya. Votació de la Proposta de 
resolució d’Esquerra Republicana perquè el Govern de Catalunya promogués 
immediatament l’ampliació de la Zona Especial de Protecció d’Aus (ZEPA) del Delta del 
Llobregat (denegada). Eva Yus en nom de Depana. 

Reunió de José García amb la Comissió Europea i d’altres entitats ecologistes a Madrid.  

1.2.5.9. Altres 

Denúncia a AENA davant la Fiscalia de Medi Ambient per la Parada de Taxis de Can 
Sabadell 

Treball de recerca: "Sobre els aiguamolls volen ocells de ferro 

- Impacte de l’ampliació de l’aeroport al Delta del Llobregat i verificació de les 
corresponents mesures compensatòries.” Per Berta Castellà.  

http://aturemeurovegas.org/2012/09/13/programa-de-la-jornada-reivindicativa-de-la-plataforma-aturem-eurovegas-el-15s/
http://aturemeurovegas.org/2012/09/13/programa-de-la-jornada-reivindicativa-de-la-plataforma-aturem-eurovegas-el-15s/
http://aturemeurovegas.org/2012/10/01/assamblea-general-de-la-plataforma-aturem-eurovegas/
https://maps.google.es/maps?ie=UTF8&cid=12366864880141146990&q=Centre+Cívic+Jardins+de+la+Pau&iwloc=A&gl=ES&hl=ca
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/31/el-parlament-vota-contra-lampliacio-de-les-zones-protegides-del-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/04/17/sobre-els-aiguamolls-volen-ocells-de-ferro/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/04/17/sobre-els-aiguamolls-volen-ocells-de-ferro/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/04/17/sobre-els-aiguamolls-volen-ocells-de-ferro/
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2. Àmbit de Programes, Projectes i Estudis  

2.1. Programa Pirineu  

2.1.1. Projecte ós bru 

El seguiment de la població d’óssos bruns de la vall d’Aran va començar el 13 d’abril de 
2012 i va finalitzar el 22 de novembre de 2012. En total han estat 94 dies de seguiment, 68 
durant la primavera-estiu i 26 durant la tardor. 

Un total de 5 óssos diferents han estat localitzats i observats durant tota la campanya : 

- Nhèu  ( femella de 3.5 anys i filla de Hvala ) . Observada durant 13 hores 47 minuts. 

- Hvala  ( femella adulta ). Observada durant 50 minuts. 

- Mascle adult ( probablement Pyros ) . Observat durant 1 minut. 

- Jove segon any 1 ( probablement fill de Hvala ), Observat durant 10 minuts. 

- Jove segon any 2  ( probablement fill de Hvala ). Observat durant 25 minuts. 

Tots els óssos han estat observats a la vall de Varradòs i en total durant 15 hores 13 minuts. 

A part del seguiment estricte, (el bear-watching és un fenomen consolidat a la vall d’Aran) 
s’han realitzat tasques de sensibilització, divulgació i coneixement dels plantígrads, tant 
entre els habitants locals com amb els nombrosos turistes que acudeixen a observar els 
óssos. 

També s’ha dut a terme el guiatge de la sortida de DEPANA de l’Ós bru realitzada el 2-3 de 
juny de 2012. 

Finalment s’ha col·laborat en la filmació dels primers óssos pirinencs per a la Casa de 
l´Ós d´Alós 

2.2. Parc a Taula 

Parc a Taula és un programa de desenvolupament econòmic, promogut per la Diputació 
de Barcelona, que pretén destacar, mitjançant la gastronomia, la producció artesana i la 
viticultura de proximitat i de qualitat, els valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres 
parcs. 

DEPANA participa en el Parc a taula des de mitjans del 2010. Enguany la participació de 
DEPANA s’ha canalitzat a través de dos contractes menors entre l’entitat i la Diputació de 
Barcelona per a les següents activitats: 

1. Coordinació, gestió i presentació de la guia Parc a taula en la seva edició 2012 (exp. 
núm. 2012/1514), amb un pressupost de 9.576,27 € (més IVA). 



 

 

Pàgina 13 de 30 

2. Coordinació i gestió d’onze mercats parc a taula i participació en tres esdeveniments 
internacionals durant l’edició del 2012 (exp. núm. 2012/2098), amb un pressupost de 
10.508,47 € (més IVA). 

Pel que fa al primer dels encàrrecs, l’edició 2012 de la Guia Parc a Taula ha assolit la xifra 
de 155 participants. La guia es pot consultar a: www.linki.es/2kzb. L’acte de presentació 
oficial ha tingut lloc al Pati Manning de Barcelona, el 17/04/2012, i ha comptat amb la 
participació del Sr. Andreu Carreras, Diputat adjunt d'Espais Naturals. Diputació Barcelona; 
la Sra. Mercè Esteve, Alcaldessa de Begues; el Sr. Antoni Graupera, President del Gremi 
d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme; el Sr. Valentí Roqueta, President de la D.O. 
Pla de Bages i el Sr. Xavier Roget, Coordinador del Programa Parc a taula de la Diputació 
de Barcelona. 

Participants al Parc a taula 2012 segons tipus d’activitat i territori 

   Parcs del 
Garraf, 

d’Olèrdola i del 
Foix 

Parc Natural 
de Sant 

Llorenç del 
Munt i l’Obach 

Parc de la 
Serralada 

Litoral 

Parc del 
Montnegre i el 

Corredor 

TOTAL 

Allotjament  2 2 2 1 7 

Celler  10 10 9 0 29 

Elaborador  4 3 2 0 9 

Establiment  5 4 3 0 12 

Productor  26 14 16 0 56 

Restaurant  9 17 11 5 42 

TOTAL  56 50 43 6 155 

Pel que fa al segon dels encàrrecs, a continuació es detalla el calendari de celebració de 
mercats i esdeveniments: 

Calendari definitiu de mercats Parc a taula celebrats 

Mercat  Mes  Dies  Lloc  Marc de celebració 

10è  ABRIL  27, 28 i 29  Gavà  Fira de l’espàrrec  

11è  MAIG  20  Granera  Fira d’artesania  

12è  26 i 27  Sant Pere de Ribes  VII AgroMercat  

13è  SETEMBRE 11  La Roca  Festa Major  

http://www.linki.es/2kzb
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14è  30  Begues  Fira d’artesans Viu el Parc  

15è  OCTUBRE 20  Manresa  Mercat del Rebost  

16è  NOVEMBRE  4  Talamanca  Mercat 

17è  17  Mataró  Mercat de Producte  

18è  DESEMBRE  

 

1 i 2  Canyelles  Fira de Santa Llúcia  

19è  9 Mura  Fira del Tió  

20è  15 i 16 Alella  Fira de Nadal 

Calendari definitiu d’esdeveniments celebrats 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Cens d’ocells nidificants de Gavà 

El 2012 l’Ajuntament de Gavà i DEPANA van signar un conveni per elaborar estudis i 
projectes als espais naturals del terme municipal de Gavà, a fi de millorar el seu 
coneixement i gestió. Dins d’aquest marc, l’any 2012 s’ha realitzat un estudi sobre els ocells 
nidificants de la plana de Gavà. 
 
Les principals conclusions d’aquest estudi són les següents: 
 

- S’han detectat 53 espècies d’aus nidificants, de les quals 43 són reproductores 
segures o probables.  

 

- Tenint en compte que el territori estudiat només representa un 9,6% de tota la plana 
deltaica i que les zones humides de la plana de Gavà són molt més pobres en 
hàbitats i extensió que les de la resta del Delta del Llobregat, és bastant destacada la 
xifra de 43 espècies nidificants (segures o probables) ja que representen gairebé dos 
terços (un 62%) de les 69 espècies que es reprodueixen regularment a tot el Delta 

Fira  Mes  Dies  Lloc  Marc  

1 MAIG  17-20 Granollers Fira de l’Ascensió                

2 JULIOL 5-8 San Benedetto (Itàlia) Festival Anghiò 

3 SETEMBRE  1-2 Alguer- Sardenya (Itàlia) Poesia als Parcs  



 

 

Pàgina 15 de 30 

del Llobregat. Si no es té en compte les zones humides, el percentatge augmenta 
fins al 79%.  

 

- Una part de les pinedes sense cap figura de protecció alberguen més espècies 
nidificants segures o probables (26 espècies) que les pinedes protegides (amb 
només 25 espècies). Tenint en compte que comparteixen totes les espècies menys 
5, les pinedes dels sectors 7 y 8 acullen valors ornitològics suficients per estar 
protegides com a ZEPA.  

 

- Malgrat que aquest estudi no ha aportat cap espècie nidificant nova al conjunt de la 
plana deltaica, s’ha descobert la nidificació probable de tres espècies forestals que, a 
tot el Delta del Llobregat, actualment són nidificants excepcionals (la tórtora i el 
tallarol de casquet) o mai s’ha constatat la seva reproducció (el bruel). Així que, les 
pinedes de la plana gavanenca ajuden a enriquir el catàleg d’aus reproductores de 
tota la plana deltaica.  

 

- Al context del Delta del Llobregat destaquen d’altres especies com el corriol petit, la 
cuereta groga, l’oriol, les mallerengues petita i emplomallada, el teixidor i la 
cogullada. 
 

- Les platges de Gavà en el seu conjunt, no semblen tenir un bon estat de 
conservació. Malgrat ser hàbitats molt pobres en ocells nidificants, és significatiu 
l’absència total de cap espècie nidificant i, sobre tot, que ni tan sols s’hagi detectat la 
seva presència en cap dels mostreigs.  
 

Malgrat que la contribució de les espècies nidificant (segures o probables) de la plana 
gavanenca a les poblacions amenaçades a Catalunya és molt petita, als canals agrícoles de 
la plana de Gavà s’ha constatat la presència de martinet blanc, martinet de nit, martinet 
menut i martinet ros (espècies estiuejants i/o reproductores a les reserves naturals). 
Aquestes espècies estan incloses a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE (de conservació de 
les aus) i han de ser objecte de mesures de conservació especials en quant al seu hàbitat, 
amb la finalitat d’assegurar la seva supervivència i reproducció a la seva àrea de distribució. 

3. Àmbit d’Activitats 

3.1. Agenda d’activitats 

En aquest període i tal com heu pogut anar veient per les agendes, l’Agró Negre i la pàgina 
web, el grup d’activitats hem aconseguit portar a terme el programa que es va presentar a 
l’anterior assemblea. Hem procurat donar cabuda, en la mesura de les nostres poss ibilitats, 
a les inquietuds i propostes dels nostres socis i sòcies. 

Malgrat el nombre limitat de voluntaris que integra l’equip, hem realitzat les excursions, 
campanyes de sensibilització i xerrades divulgatives del nostre programa. La valoració és 
prou bona, tot i que es manté la tendència dels darrers anys d’una assistència més aviat 
minsa a les xerrades organitzades als vespres al nostre local.  

En el cas de les activitats de sortides de cap de setmana, per contra, tenim habitualment una 
bona participació. La valoració general dels participants, que en la seva majoria han tingut 
un clar accent naturalista i conservacionista, ha estat prou alta. Cal agrair la valuosa 
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col·laboració, com a monitors o guies de les excursions, a les persones que ens han ajudat 
en aquesta tasca i que,  algunes d’elles, ho venen fent des de fa temps. 

Hem mantingut també la col·laboració amb entitats afins com ara l’ACOIO, l’IAEDEN, 
l’Ecomuseu del Consorci del Moianès, el Museu de Granollers i, d’una manera especial, amb 
els companys de la plataforma SOS Delta, etc.  

Per tal d’augmentar el nombre de socis/es actius i la base social de l’entitat, hem encetat un 
assaig d’organització de nous voluntaris/es per grups d’afinitat i disponibilitat. L’objectiu és el 
de donar cabuda a les persones que, d’una manera desinteressada, s’ofereixen per 
col·laborar amb nosaltres en diferents tasques. És una iniciativa recent que ha començat 
amb bon peu però encara és aviat per fer una avaluació de resultats. Us volem recordar, 
aprofitant l’avinentesa d’aquestes línies, que durant tot l’any ens reunim de forma habitual –
un cop a la setmana, que acostuma a ser els dimecres- i que estem a la vostra disposició si 
esteu interessats/des a integrar-vos a l’equip o recollir propostes per a l’agenda. 

No voldríem acabar aquesta memòria sense agrair la col·laboració de totes les persones 
que ens han aportat els seus coneixements i esforç voluntari i que han fet possible tirar 
endavant el programa. A tots i a totes, moltes gràcies. 

3.1.1. SORTIDES 

Cens d’ocells aquàtics al Delta del Llobregat 

- Data: 22 de gener 

- Espai: Delta del Llobregat, en zones no estrictament protegides com Can Trabal, Can 
Dimoni i Reguerons; trams del riu Llobregat; pineda de les Maioles a Gavà i la seva 
façana litoral. 

- Objectiu: El resultat del cens va ser de 73 espècies que, comptant les prospeccions 
realitzades entre els dies 10 i 20, en sumen un total de 95. A destacar, com espècies 
remarcables, l’àguila calçada, el bec d’alena, flamenc, ànec blanc i un grup de torlits. 

- Organització: En col·laboració amb la plataforma SOS Delta 

- Participants: 22 (distribuïts en 6 grups) 

- Valoració: Molt bona 

2.-) Descoberta de petjades a la neu 

- Data: Cap de setmana 28 i 29 de gener 

- Espai: Son del Pi i Pla de la Font (Pallars Sobirà) 

- Objectiu: Descoberta de petjades i rastres, tant a la neu com als troncs dels arbres, 
de la presència de mamífers de muntanya. Caminada amb raquetes de neu. 

- Organització: Guiatge especial d’Ignasi Batet 

- Participants: 12  

- Valoració: Molt bona 

3.-) Indrets singulars del curs mitjà del riu Ter 

- Data: 12 de febrer 

- Espai: Rodalies de Manlleu 

- Objectiu: Visita del Museu tèxtil de Manlleu. Recorregut guiat per la riba del riu Ter 
analitzant, d’una banda, les actuacions per afavorir la presència de peixos al riu, com 
ara la construcció d’escalinates a petites preses que, sense aquestes, 
impossibilitarien la lliure circulació dels peixos i, d’una altra analitzant també la 
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presència de larves que poden donar fe de la major o menor netedat de les aigües 
del riu. 

- Organització: Guiatge especial de Marc Ordeix 

- Participants: 15  

- Valoració: Molt bona 

4.-) El retorn a Saburella 

- Data: 18 de febrer 

- Espai: Vallespinosa i Castell de Saburella 

- Objectiu: Excursió circular des de Vallespinosa al castell de Saburella i retorn. 
Descoberta del paisatge vegetal, del sostrat geològic i de les ruïnes històriques que 
es troben durant el recorregut. 

- Organització: Guiatge de Romà Rigol i David Rodès 

- Participants: 15  

- Valoració: Molt bona 

5.-) Ocells d’aiguamoll i de bosc de ribera 

- Data: 4 de març 

- Espai: Estanys de Sils i desembocadura de la Tordera 

- Objectiu: Sortida d’exploració ornitològica en aquests dos espais d’aiguamoll i bosc 
de ribera. Destaquen com a espècies més remarcables i que varen ser observades: 
el picot garser petit, l’àguila marcenca, la gavina menuda, la gavina corsa, el 
mascarell i la baldriga balear. 

- Organització: Guiatge de Toni Aparicio, Albert Petit i Jordi Cebrian 

- Participants: 25 

- Valoració: Bona 

6.-) Entre espàrrecs, pluvials i regadores 

- Data: 18 de març 

- Espai: Delta del Llobregat, espais agrícoles de Gavà 

- Objectiu: Visita de la zona agrícola, observació d’ocells 

- Organització: Guiatge d’Eva Yus i José García 

- Participants: 30  

- Valoració: Molt bona 

7.-) Les orquídies de Gavà 

- Data: 1 d’abril 

- Espai: Delta del Llobregat, pineda de la Pava (Gavà) 

- Objectiu: Recorregut per les pinedes de Gavà. Explicacions de vegetació i botànica a 
càrrec de tres experts locals: Andrés Valverde, Alfred Bellés i Natxo Mercader. 
Trobada d’una de les dues espècies d’orquídies primerenques, l’abellera vermella. La 
de mirall no es va trobar. 

- Organització: Guiatge de Raúl Bastida 

- Participants:  30  

- Valoració: Molt bona 

8.-) Els amfibis a la UVI 

- Data: 28 d’abril 



 

 

Pàgina 18 de 30 

- Espai: Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), a 
Masquefa. 

- Objectiu: Visita del centre que recull espècies d’amfibis i rèptils ferits amb el propòsit 
de retornar-los al seu hàbitat natural. 

- Organització: Visita guiada a càrrec del veterinari del centre  

- Participants: 32 

- Valoració: Molt bona 

9.-) El congost de Mu, barrancs i rapinyaires 

- Data: 5 de maig 

- Espai: Congost de Mu, Alòs de Balaguer 

- Objectiu: Excursió per aquest espectacular congost del Prepirineu lleidatà. 
Observació de botànica com l’endemisme Petrocoptis montsicciana, els ocells, com 
l’agró Ardea purpurea i les diferents curiositats geològiques. 

- Organització: Guiatge de David Rodès 

- Participants: 11  

- Valoració: Molt bona 

10.-) Marató cooperativa ornitològica al Delta del Llobregat 

- Data: 6 de maig 

-   Espai: Delta del Llobregat, espais no protegits 

- Objectiu: Cursa ornitològica no competitiva entre equips per identificar ocells, 
aprofitant la presència d’espècies migradores, per tal de destacar el valor 
mediambiental de les àrees del Delta que encara no gaudeixen de protecció legal.  

- Organització: En col·laboració amb la plataforma SOS Delta i guiatge d’Eva Yus i 
Raúl Bastida. 

-    Participants:  15 

-    Valoració: Regular per culpa de la pluja 

11.-) Camí de ronda al Cap de Creus 

- Data: 13 de maig 

- Espai: Cap de Creus, sector del Cap Norfeu 

-   Objectiu: Espectacular excursió pel camí de ronda, per damunt de penya-segats i a 
través de denses brolles. Observació d’ocells i de petjades i rastres de mamífers amb 
el guiatge de l’expert de l’entitat amiga IAEDEN. 

- Organització: Guiatge d’Ignasi Batet i David Rodès 

- Participants: 15  

- Valoració: Molt bona 

12.-) Esclat de vida a la Val d’Aran 

- Data: Cap de setmana 2 i 3 de juny 

- Espai: Diversos indrets de la Vall d’Aran, sector occidental 

- Objectiu: Excursió d’exploració naturalista, observació de rastres de  mamífers i 
albirament d’un exemplar d’os bru. 

- Organització: Guiatge de Marc Alonso 

- Participants: 10 

-   Valoració: Molt bona 

13.-) La fauna nocturna del Delta del Llobregat 
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- Data: 8 de juny 

- Espai: Delta del Llobregat, zona agrícola compresa entre Can Dimoni i el riu. 

- Objectiu: Observació d’ocells nocturns i vespertins com ara el mussol Athene 
noctua, el xoriguer i alguns ratpenats. Seguiment de la presència dels amfibis a les 
basses on, malauradament, només s’hi va localitzar una espècie, la granota verda. 

- Organització: En col·laboració amb la plataforma SOS Delta i el guiatge especial 
d’Albert Montori i també d’Eva Yus i Raúl Bastida. 

- Participants: 10 

- Valoració: Bona 

14.-) Ötzi, la mòmia de gel 

- Data: 17 de juny 

- Espai: Museu Arqueològic de Catalunya, a Montjuïc (Barcelona) 

- Objectiu: Visita guiada per conèixer aquesta exposició temporal sobre l’home de gel, 
l’Ötzi. Les restes del seu cos es van trobar al Tirol italià i tenen més de 5500 anys 
d’antiguitat. 

- Organització: Guiatge especial de Jordi Vela  

- Participants: 12 

- Valoració: Molt bona 

15.-) Marató ornitològica al Delta del Llobregat 

- Data: 20 de setembre 

- Espai: Delta del Llobregat, diversos espais no protegits com les zones agrícoles de 
Reguerons i Can  Dimoni, trams del riu Llobregat, etc. 

- Objectiu: Cens d’ocells, per diferents indrets del Delta, organitzat en tres equips. 
Malgrat la pluja incessant, es van poder observar mostatxut, bitxac rogenc, agró 
blanc, còlit gris, hortolà i gavina capnegre com espècies més remarcables. 

- Organització: Guiatge de Raúl Bastida i altres ornitòlegs 

- Participants: 9  

- Valoració: Regular 

16.-) Visita guiada al Centre de Recuperació d’animals marins (CRAM) 

- Data: 27 d’octubre 

- Espai: CRAM, a la platja del Prat 

- Objectiu: Visita guiada al centre de recuperació d’animals marins. Visionat de vídeos 
colpidors sobre la captura de taurons. Contemplació de les tortugues marines que es 
mantenen en custòdia a les piscines del centre. 

- Organització: Visita guiada a càrrec del biòleg del centre 

- Participants: 39 

- Valoració: Regular 

17.-) Visita de la Punta de la Móra 

- Data: 28 d’octubre 

- Espai: Punta de la Móra (Altafulla) 

- Objectiu: Recorregut per aquest privilegiat espai del litoral tarragoní molt vinculat a 
DEPANA. Explicacions sobre botànica, ornitologia i geologia. 

- Organització: Guiatge de Puri Canals i David Rodès 

- Participants: 8  
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- Valoració: Bona 

18.-) Una cascada entre fagedes 

- Data: 11 de novembre 

- Espai: Salt de Sallent, a Sant Privat d’en Bas 

- Objectiu: Espectacular excursió circular a través d’un bosc caducifoli encès amb els 
colors de la tardor. Contemplació del salt d’aigua –amb un cabdal magre per la 
manca de pluges-, explicacions sobre el paisatge vegetal. 

- Organització: Guiatge de Romà Rigol i Jordi Cebrian  

- Participants: 30  

- Valoració: Molt bona 

19.-) Gallocanta: Un cel cobert de grues 

- Data: Cap de setmana 24 i 25 de novembre 

- Espai: Llacuna de Gallocanta 

- Objectiu: Tradicional sortida de dos dies a la llacuna de Gallocanta per admirar 
l’espectacle de la concentració de milers de grues sortint i entrant a la llacuna. Pel 
camí es fan diverses parades per observar ocells estèpics als Monegros i Belchite. A 
destacar l’observació, de tornada, de 28 piocs als Monegros. 

- Organització: Guiatge d’Albert Lozano 

- Participants: 12  

- Valoració: Molt bona 

20.-) El Vallès Oriental: un pou de glaç 

- Data: 15 de desembre 

- Espai: Castellterçol i rodalies 

- Objectiu: Excursió circular de descoberta dels diferents pous de glaç antics dispersos 
per la zona. 

- Organització: Guiatge de Lluís Martin 

- Participants: 10 

- Valoració: Molt bona 

ACTIVITATS SUSPESES O POSTPOSADES 

- Vandellós 
- Picancel 
- Montiberri 
- Concurs de fotografia per a joves 
- Els ocells dels parcs de Barcelona 
- Racons inèdits dels Ports 
- Dunes de Gavà 

3.1.2. CURSOS 

1.-) Cant del ocells 

o Data: 15 d’abril 
o Espai: Collserola 
o Objectiu: Nova edició d’aquest interessant curs sobre cants d’ocells de la mà de la 

màxima especialista en la matèria. Es van poder identificar auditivament picots, 
mallerengues, mosquiters, pinsans i altres moixons. 

o Organització: Guiatge d’Eloïsa Matheu 
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o Participants: 15 
o Valoració: Molt bona 

2.-) Les orquídies de Catalunya 

o Data: 18 i 19 de maig 
o Espai: El parc natural del Montseny. Tagamanent 
o Objectiu: Sessió teòrica a la seu amb explicacions sobre identificació, hàbitat, 

curiositats i estat de conservació de les orquídies autòctones. Sortida al camp per 
identificar-ne. Es van trobar fins a 15 espècies diferents de les quals cal destacar 
l’endèmica abellera catalana i l’original orquídia de l’home penjat. 

o Organització: Guiatge de Sergi Torner 
o Participants: 10 
o Valoració: Molt bona 

3.1.3. XERRADES 

1.-) Les neus del Kilimanjaro 

 Data: 4 de maig 
 Ponent: David Rodès 

2.-) Els ocells de Thailàndia 

 Data: 15 de juny 
 Ponent: Salvador Solé 

3.-) La nit dels ratpenats 

 Data: 5 d’octubre 
 Ponent: Carles Flaqué, Museu de Granollers 
 Va incloure una breu sortida a uns jardinets propers a la seu –jardins del mestre 

Balcells- per veure i escoltar ratpenats amb l’ajut  d’un registrador d’ultrasons. 

4.-) Electrons Verds 

 Data: 9 de novembre 
 Ponents: Membres de Som Energia 

5.-) Campanya Macaques de Berberia - Campanya Pas de l’Estret 

 Data: 14 de desembre 
 Ponent: Marta Gumà 

-Totes les xerrades es van fer a la seu de DEPANA. 
-Assistència mitjana: Molt baixa 
-Valoració: Molt alta 

3.1.4. FIRES 

1- Mostra d’entitats de la Primavera Verda, parc de la Creueta del Coll, barri de Gràcia, 
Barcelona. 12 de maig. 

2- Fira d’Entitats de la Diada, 11 de setembre (Arc de Triomf). 

3.2. Grup d’acció forestal 

Aquest 2012 DEPANA ha signat, finalment, un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a l’ús de l’espai del Bosc d’en Turull, proper al Parc Güell.  En aquest espai quedarà 
ubicat el viver de planta forestal, acció que ja s’ha portat a terme a principis del 2013. 
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S’ha anat fent tasques de seguiment i control del viver, provisionalment situat a la 
terrassa d’un company del grup, amb més de 400 exemplars entre arbres i plançons.  

En el decurs del 2012, el GAF ha fet 4 reforestacions a Collserola que han estat obertes 
als socis i al públic en general. També s’han fet diverses sortides/activitats a Collserola 
com ara l’eliminació d’al·lòctones, control i reg de plantacions, etc. en les quals hi ha 
participat 75 persones i s’ha plantat 70 arbres i arbustos (roures, alzines, arboços, 
aladerns, etc). S’ha aprofitat també per fer diverses actuacions de control i reg de les 
plantacions. 

S’ha fet el seguiment de la plantació experimental amb els Water-box, dipòsits de 
condensació i d’alliberament d’aigua controlat.  

El nombre d’arbres plantats ha estat  menor que altres anys donat que s’està provant de 
plantar-los amb contenidors més profunds, de capacitat per a 2 litres. La realització del 
forat de plantació requereix més temps i esforç sobretot a les zones més pedregoses.  

De les reforestacions, dues s’han fet en col·laboració amb altres entitats: la primera amb 
els Lluïsos de Gràcia de Barcelona i el seu equip verd i la segona, conjuntament, amb 
WWF-Adena. 

S’ha continuat fent actuacions de tasques d’eliminació d’al·lòctones invasores, 
concretament de Phytolacca americana, a la zona de Can Coll, sobre el torrent, amb 
l’eliminació de 60 plantes. 

S’ha col·laborat amb els companys de la plataforma SOS Delta en l’eliminació d’una altra 
planta invasora força abundant, el miraguà de jardí. Hi ha participat 25 persones i s’ha 
retirat uns 3 metres cúbics de material vegetal (miraguà, iuca, pittosporum i cortaderia). 

Finalment comentar que s’ha rebut i atès sol·licituds, tant de particulars com d’empreses, 
en les que es demanava informació d’àmbit divers i forestal. 
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4. Àmbit de Comunicació i Participació  

4.1. Difusió i comunicació 

S’han atès els medis de comunicació que ho han requerit mitjançant voluntariat. Hem 
mantingut presència a la premsa escrita, ràdios, així com a la televisió. 

S’ha tornat a començar a realitzar un butlletí electrònic bimensual que s’envia als socis dels 
quals tenim l’adreça electrònica i a altres persones que no són sòcies però ens han demanat 
que els hi fem arribar el butlletí. L’objectiu d’aquest no és un altre que mantenir informada a 
la gent que és afí a les accions que realitza DEPANA durant l’any. Pretén ser un 
complement més de comunicació. En un futur el que es vol aconseguir és que els socis i 
simpatitzants de l’entitat tinguin la informació del que es fa a DEPANA de primera ma i que 
puguin aportar notícies, accions o informacions d’actualitat per completar el mateix. 

4.2. Publicacions 

4.2.1. AGRÓ NEGRE 

La revista de DEPANA, L’Agró Negre, ha seguit endavant un any més i amb bona salut pel 
que fa als treballs de consell, edició i publicació al web i en paper, malgrat la precarietat de 
recursos econòmics que aquest 2012 hem patit més que mai. 

Segons el pla previst, durant l’any se n’han editat tres exemplars, amb un tiratge de 1.100 
unitats cadascun, en els terminis habituals: Setmana Santa, estiu i Nadal, que han estat 
enviats puntualment per correu als associats, com també a les biblioteques de Barcelona, 
centres cívics i principals mitjans de comunicació. Aquestes trameses i la seva inclusió al 
web corporatiu han permès, un cop més, donar a conèixer i promocionar DEPANA i els seus 
fronts de treball, i repassar els temes més actuals pel que fa a la lluita ambiental, així com 
assumptes nacionals i internacionals relacionats amb aquesta. 

Les publicacions corresponen als números 20, 21 i 22, i han tingut com a protagonista 
destacada la problemàtica d’Eurovegas i la defensa del Delta del Llobregat, en la qual 
DEPANA hi ha tingut sempre una forta implicació, a més d’un bon nombre d’informacions i 
entrevistes que llistem per la memòria: 

 Número 20 

Portada/ “Eurovegas, el paradís en joc” 
p.2/ La Denúncia: Plataforma Aturem Eurovegas, Salvem el Delta del Llobregat 
p.3/ Editorial: L’administració “ni-ni” 
p.4,5,6/ Acció Ambiental: Eurovegas, el paradís en joc 
p.7/ Projectes: Campanya Pas de l’Estret 2012 
p.8,9/ Especial Delta: Sobre els aiguamolls volen ocells de ferro 
p.10/ Assemblea anual de DEPANA 
p.11/ Internacional: MedPAN 
p.12/ Agrò Ciència: El deute climàtic 
p.13/ Agrò Ciència: Catalunya haurà d’adaptar-se a un futur cada cop més àrid 
p.14,15/ Al Natural entrevista a Carme Sansa 
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p.16/ Miscel·lània: Gallecs, Fukushima, Restauradors del Maresme... 
p.17,18/ Miscel·lània 
p.19,20,21/ Recull d’activitats: sortides, xerrades... 
p.22/ Agromaníacs: bloc, llibre i article Eduard Soler 
p.23/ Agromaníacs: Reflexions després del viatge a l'Índia 
p.24/ En contra. Vall de Santa Creu 

Número 21 

Portada/ “La ciutadania diu no a Eurovegas” 
p.2/ La Denúncia: Plataforma Salvem Peguera 
p.3/ Editorial: No ens falta feina! 
p.4,5/,6 Acció Ambiental: La ciutadania diu no a Eurovegas 
p.7/ Eurovegas, reportatge: Un entorn de pel·lícula 
p.8/ Eurovegas, carta oberta arquitecte Josep M. Carrera 
p.9/ Internacional: Rio+20 
p.10/ Centrals: Novetats de DEPANA sobre els óssos pirinencs 
p.11 Internacional: MedPAN 
p.12,13/ Agrò Ciència: Els boscos espanyols acumulen CO2 tot i el canvi climàtic 
p.14,15,16/ Al Natural entrevista a Jorge Wagensberg 
p.17 I.M./ Francesc Gurri i Serra 
p.18/ Especial Som Energia 
p.19/ Miscel·lània 
p.20,21/ Recull d’activitats: sortides, xerrades... 
p.22,23/ Agromaníacs: bloc, llibre i L’espontània “Anella verda” de Glòries 
p.24 En contra: Mitrofan 

Número 22 

Portada/ “Pas enrere. El govern català desprotegeix el medi ambient” 
p.2/ La Denúncia: IAEDEN – Salvem l’Empordà 
p.3/ Editorial: Mas o Menys, tot igual. 
p.4,5/ Acció Ambiental: Stop Eurovegas - Bye, Bye, Mr. Adelson! 
p.6,7,8/ Acció Ambiental: Pas enrere de la Generalitat en la participació dels ciutadans i 
grups per defensar el medi. FDA. 
p.9/ Acció Ambiental: Exitosa reunió de Voluntaris a DEPANA 
p.10/ Converses amb els socis: Josep Maria Massip 
p.12,13/ Centrals: Desmuntant la protecció de la Natura 
p.14/ Agró Ciència: La vegetació de les congesteres i el canvi climàtic 
p.15/ Internacional: UICN - DEPANA al Vè congrés mundial de la natura 
p.16,17/ Al Natural entrevista a Carme Forcadell 
p.18,19/ Miscel·lània 
p.20,21/ Recull d’activitats: sortides, xerrades... 
p.22,23/ Agromaníacs: bloc, llibre i Reflexions després del viatge a l'Índia 
p.24/ En contra: Salve, Delta 

Cadascuna de les revistes s’ha editat a 24 pàgines i en color, amb paper ecològic BIO-TOP, 
i els seus continguts són el resultat dels treballs del Consell de Redacció que integren Joan 
Maluquer, Joan Cuyàs, Jordi Cebriàn, Estella Illa i Toni Aparicio, amb la direcció de Duaita 
Prats i l’inestimable ajut de nombrosos col·laboradors voluntaris que ens faciliten textos i 
fotografies.  

L’Agró Negre és un projecte de DEPANA amb 8 anys d’història, que va néixer amb la 
voluntat de fer de nexe de comunicació entre l’entitat i e ls seus associats, alhora que 
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compleix amb l’objectiu d’educació ambiental i difusió de la lluita per a la defensa del medi 
ambient que fa DEPANA, i també més enllà del seu radi d’acció. 

 

4.2.2. AGENDA D’ACTIVITATS 

S’han editat 3 agendes d’activitats en format desplegable, amb informació quadrimestral dels 
cursos, sortides i conferències. 

  

5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors 

5.1. Activitats institucionals, resum d’algunes intervencions, any 2012 

- S’ha dut a terme una reunió amb la Secretària General, i tècnics del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per temes de territori, ZEPAS Delta Llobregat, medi natural i 
seguiment d’acords. 

- S’ha assistit, amb el Secretari General a les diverses reunions amb la Escola 
Universitaria de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la UAB, per la negociació 
d’un acord del deute pendent. 

- S’ha mantingut una reunió amb la secció de Medi Ambient de l’Ajuntament de Gavà, 
per la firma del conveni de col·laboració. 

- S’ha assistit a la presentació de la plataforma de Barcelona d’oposició al projecte de 
EuroVegas, a diversos actes i reunions de treball, reivindicatius i festius convocats a 
tal efecte a Viladecans, el Prat de Llobregat, Gavà, a la manifestació unitària a 
Barcelona, a la lectura del manifest a la seu central de CIU, a la marxa i 
concentracions a les zones agràries del Delta del Llobregat i a la visita a les zones 
agràries en relació a les IBA’s (Important Bird Area) del Delta del Llobregat, entre 

d’altres.  
- A petició pròpia hem estat convocats a una reunió a l’Ajuntament amb el Regidor de 

l’Àrea de Medi Ambient, sr. Puigdollers, per tractar d’acordar objectius comuns. 
- Convocats a tal efecte, s’ha assistit, amb el vicepresident, a la inspecció sobre el 

terreny feta pels Mossos de la secció mediambiental, a la zona de pàrking irregular 
de taxis de l’aeroport i en relació a la denúncia presentada per nosaltres 

- S’han mantingut reunions amb la Direcció i personal tècnic del zoo de Barcelona per 
tractar la possible continuïtat del conveni en relació al projecte en curs sobre la 
macaca de Berberia. Hi va assistir també la vocal de la Junta Directiva, responsable 
del projecte, Marta Gumà Bondia. 

- S’ha participat a les jornades sobre “Botànica, natura i espiritualitat” fetes al Miracle 
(Solsonès). 

- Hem participat a l’acte de presentació dels estudis sobre Patrimoni Natural i Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Gavà. 

- Hem assistit a la reunió del Consell de Medi Ambient del Districte de Gràcia. 
- També a la ponència d’Educació Ambiental de l’Agenda 21 de Barcelona. 
- Hem pres part a les reunions del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Ciutat 

i a les del plenari del Consell de Ciutat, dutes a terme al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

- Hem assistit, amb el vicepresident, i l’advocat membre de la Junta Directiva, 
Francesc Espinal, a la reunió de la Comissió de treball del Parlament, sobre les 
IBA’s, en relació al Delta del Llobregat. 
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- Assistim a les reunions de la “Comissió per a la catalogació dels arbres d’interès 
local, de Bcn”, convocades pel Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament. 

- Com a membres del Jurat, hem participat a les reunions i a l’acte final d’entrega dels 
premis de Medi Ambient i Sostenibilitat, Acció 21, de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Comunicació regular i seguiment amb el tresorer de gestions, tràmits, legalització de 
documentacions, tramitacions de pagaments, etc. 

- Presència del nostre stand a la Fira d’entitats de la Diada, 11.09.2012. 
- Reunió conjunta a la Diputació de Barcelona, amb el Diputat responsable de l’àrea de 

Medi Ambient, el Secretari General. de Ipcena i Joan Maluquer, per estudiar la 
possible edició d’una “Guia de la Natura de Catalunya”. 

- A petició de la Secció de Geografia i Ciències Naturals del Centre Excursionista de 
Catalunya, s’ha fet una presentació-xerrada sobre la història geològica de Barcelona 
i el coneixement i protecció del nostre patrimoni geològic. 

- La vocal Marta Gumà ha assistit a dues reunions del Consell per a la Convivència i 
Defensa dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona, en representació de DEPANA 
d'aquest organisme públic. 

5.1.1. Junta de Protecció del Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà  

17 de maig del 2012 (Francesc Espinal Trias): A la Junta dels Aiguamolls es van presentar 
les memòries dels anys 2010 i 2011. També es va nomenar el nou president de la junta de 
Protecció del Parc. Els temes més importants que es van tractar van ser la problemàtica 
d'una granja de búfales i el seu possible impacte sobre el parc, i especialment la venda 
d'una finca de la Generalitat (Incasòl) dintre del Parc. Preocupaven les intencions que 
tindrien els nous propietaris. 

5.1.2. Consell de Pesca de Catalunya 

(Josep Grau Vide) 

DEPANA porta molts anys participant en el Consell de Pesca per reclamar una gestió 
sostenible de la pesca continental. Els representants científics porten anys reclamant el 
mateix que DEPANA, un canvi total del model de gestió de la pesca continental. Però any 
rere any, l’avenç és minso, per no dir nul. 

Aquest any com els anteriors, seguim reclamant plans d'eradicació, prevenció i control de les 
especies al·lòctones introduïdes. Plans que no són la solució definitiva si no s’implica 
decididament Fiscalia de Medi Ambient actuant amb rotunditat i perseguint les contínues 
introduccions il·legals de peixos exòtics que s’estan realitzant amb total impunitat. 

Aquest any també ens ha tocat posicionar-nos de forma rotunda contra la proposta d’un 
sector de la pesca continental del Pallars que demana poder pescar amb mort a les 
Reserves Genètiques de truites. Fa anys, previs estudis poblacionals i genètics, es van crear 
les Reserves Genètiques (RG) de truites, davant la necessitat de garantir la supervivència 
de les minses poblacions de truites autòctones existents en l’actualitat. I ens oposem a que 
es pugui pescar amb mort en les RG perquè dins d’aquestes Reserves es permet la pesca 
sense mort, per ser poc lesiva i afectar de forma minsa a les poblacions de peixos. Per tant 
si ja es pot pescar perquè ara s’ha de permetre matar?. Científics i altres sectors presents 
coincidien amb la nostra postura, però hem d’esperar, com sempre, a la publicació de les 
normes de pesca d’enguany per saber si aquest disbarat te recolzament de l’administració o 
be aplica el sentit de la lògica i la precaució i el desestima.  
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Respecte al model de gestió, tornem a coincidir amb els representants científics, cal 
decididament apostar per un nou model de gestió. Com ha de ser? Doncs tornem a coincidir 
... cal endegar un estudi profund, en el que caldrà analitzar conca per conca, i una vegada 
tretes les conclusions proposar-ho. Impediments. Caldrà una partida pressupostaria i temps i 
tal com tenim la situació econòmica malament veiem que l’estudi prosperi. 

Aquest any hem tornat a insistir en la necessitat de reduir al màxim les repoblacions, sobre 
tot en aigües d’alta muntanya. L’administració repobla amb truites NO autòctones i per tant 
existeix un risc d’introgressió genètica. A més tenim el problema de la dispersió de virus al 
medi natural que causen les repoblacions, tots sabem que les truites de piscicultura pateixen 
malalties que son tractades, com es fa regularment a les granges, amb antibiòtics i altres 
medicaments. Aquests peixos un cop alliberats, a banda de no estar adaptats genèticament 
al medi natural, i per tant disposen de poques possibilitats de sobreviure molt temps, son un 
element de dispersió de malalties i bacteris. Les repoblacions, contra el que a primera vista 
sembla, creen un fort impacte,i com a exemple i sense valorar el fins ara comentat, si 
repoblem un riu en el que hi ha menjar disponible per ix peixos, després de repoblar i al 
haver augmentat la quantitat de demanda d’aliment aconseguirem que molts passin gana. 
Resultat, peixos mal alimentats i per tant més propensos a patir malalties. 

Podríem seguir explicant detalladament la nostra tasca, però per ara ho deixem aquí i si 
desitgeu més informació, serà un plaer donar-vos-la. 

5.2. Grup de treball d’Àrids de Catalunya 

DEPANA, ha participat mitjançant la presència de Francesc Beni, en tres reunions el 23 de 
gener, 18 d’abril i el 7 de juny  de 2012.  

Val a dir que les reunions es van iniciar sis anys enrere, l’any de 2005, amb l’objectiu 
d’obtenir noves fonts d’àrids mitjançant l’augment de concessions de explotació de pedreres 
i graveres atès que en aquells moments, en plena eufòria de la construcció, la demanda 
projectada fins al 2015 plantejava un dèficit del recurs.  

Aspectes més destacats: 

 En el 2012, es manté la tendència de davallada significativa de la demanda d’àrids 
en el marc espanyol i català a causa de la crisi general, i principalment en l’àmbit de 
la construcció. Això exposa clarament un error en la projecció de la demanda que es 
va presentar en l’any 2005. El nou govern de la Generalitat posa de manifest les 
retallades en l’obra pública. Els sindicats reclamen polítiques d’inversió en la 
construcció d’obra pública ja que estan tancant algunes explotacions i per tant 
augmentant  l’atur. DEPANA torna  a posar de manifest que el model de creixement 
és responsable de la crisi pel que cal plantejar la necessitat de crear un nou model 
de creixement sostenible. 

 Com l’any anterior, tot i que no s’entén, durant el 2012 han augmentat les 
autoritzacions de noves explotacions o augment de reserves per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, que es justifica per que són tramitacions 
presentades en anys anteriors. 

 Cal destacar com a novetat que el gremi d’àrids vol que l’administració creï figures 
del territori que delimitin àrees d’explotació de recursos miners per a impedir que 
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altres figures de protecció afecti a les seves activitats. Volem normativa per 
compatibilitzar les explotacions amb la Xarxa natura 2000. 

 La Taula d’àrids en general, i en particular el Gremi d’àrids, s’han sensibilitzat en els 
aspectes ambientals en les pròpies explotacions i sobretot en la restauració de 
pedreres. De nou en el 2012 s’han presentat diverses iniciatives de valor afegit a les 
restauracions per afavorir la biodiversitat.  

 Durant aquest any s’ha mantingut la necessitat de promocionar la reutilització de 
runes com àrid reciclat. Recordem que aquest aspecte va ser introduït i impulsat per 
DEPANA, ja que es va fer una reunió a banda  de les reunions generals, amb el 
Gremi de Recuperació de Runes.  

5.3. Activitat Internacional:  

Durant aquest any l’activitat internacional de DEPANA s’ha centrat fonamentalment en 
MedPAN (Xarxa de gestió i protecció d’àrees marines mediterrànies) a més de participar als 
congressos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) i 
d’Eurosite.  

Des de la Presidència de MedPAN s’ha treballat activament a diferents nivells: dinamització 
del Consell d’Administració (mínim d’una reunió mensual), seguiment del treball del 
Secretariat, preparació de l’estratègia de MedPAN 2013-2017, relacions institucionals, 
representació de la xarxa en esdeveniments internacionals, i presidència del Fòrum 
mediterrani de les àrees marines protegides (AMP) i de l’Assemblea General de MedPAN.  

El 2012 ha estat un any clau per a la consolidació de MedPAN ja que es finalitzava el primer 
programa de treball de l’associació que va començar el 2009, i s’havia d’aprovar l’estratègia 
per al període 2013-2017. Igualment, durant aquest any ha quedat completada la base de 
dades sobre àrees marines protegides (AMP) de la Mediterrània anomenada MAPAMED, 
consultable en línia; també s’ha elaborat el nou informe sobre l’estat de les AMP de la 
Mediterrània, que serà publicat el 2013; i s’ha celebrat a Antalya (Turquia) el Fòrum 
mediterrani de les AMP que ha aglutinat més de 300 persones de tota la conca i del que 
n’han sortit com a resultats, la Declaració d’Antalya i un Full de ruta per a les AMP per al 
2020 que seran presentats a la propera COP del Conveni de Barcelona a finals del 2013 
com a propostes de suport als governs per a assolir els objectius d’aquest conveni, així com 
del CBD pel que fa a la conservació de la biodiversitat i els ecosistemes marins. 

Els objectius de MedPAN i, en particular, la preparació del Fòrum han requerit de la 
presència de MedPAN en molts esdeveniments internacionals on es debatien aspectes 
relacionats amb les AMP, com és el cas de: 

 COP15 Conveni de Barcelona. París (França, 8-10 febrer) 

 Comissió General de Pesca del Mediterrani. Marrakech (Marroc, 10-16 maig) 

 EuropeanMaritime Day. Göteborg (Suècia, 22 i 23 maig) 

 Rio+20 “Conferència de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible”. Rio de 
Janeiro (Brasil, 12-22 juny) 

 SAP/BIO (Pla estratègic per a la conservació de la diversitat biològica a la 
Mediterrània) del Conveni de Barcelona. Màlaga (4-6 juliol) 

 Vè Congrés mundial de la natura i AG de la UICN. Jeju (Corea del Sud, 5-14 
setembre) 

 COP11 del CBD (Conveni de diversitat biològica). Hyderabad (Índia, 9- 17 octubre) 
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 Conferència d’Eurosite/Europarc. Genk (Bèlgica, 22-25 octubre) 

 Grup d’experts marins de la DG Medi Ambient (Comissió Europea). Brussel·les 
(Bèlgica, 6 de novembre) 

 Fòrum Mediterrani de les àrees marines protegides. Antalya (Turquia, 26-28 
novembre) 

 Assemblea General de MedPAN. Antalya (Turquia, 29 de novembre) 

 First Conference of the Atlantic Arc Marine Protected Areas Network (MAIA). 
Arcachon (França, 3-6 desembre) 

Gràcies a l’activitat de MedPAN, que ha finançat totes les despeses, DEPANA ha pogut 
també estar present com a tal, en la Conferència anual d’Eurosite/Europarc i molt 
especialment en el V Congrés mundial de la natura i l’Assemblea General de la UICN 
celebrats a Jeju (Corea del Sud), participant dels processos d’aprovació del programa, el 
pressupost i les mocions presentades pels membres, així com votant per a la nova 
composició del Consell de la UICN. 

En les tres edicions de l’Agró Negre d’enguany s’incorporen articles específics que 
aprofundeixen en algunes de les activitats internacionals dutes a terme, com el treball de 
MedPAN, la conferència de l’ONU Rio+20, i el Congrés mundial de la natura de la UICN. 

 

6. Secretaria general 

6.1. Sessions de Junta Directiva 

Durant l’any 2012 s’han efectuat reunions de Junta Directiva de manera quinzenal. S’ha 
elaborat l’ordre del dia i s’ha compilat i arxivat les actes de les reunions. 

6.2. Secretaria tècnica 

Durant l’any 2012 l’equip ha estat el mateix que al 2011 amb una persona a la secretaria 
tècnica a mitja jornada. 

A les tasques de la secretaria tècnica s’ha portat a terme una revisió de les despeses que es 
generen a l’oficina i s’ha modificat el contracte de l’electricitat ja que s’ha detectat que el 
consum que es fa és molt més inferior a la potència contractada. A més, DEPANA s’ha fet 
sòcia de Som Energia i ara la comercialitzadora és aquesta en comptes d’Endesa. 

La següent despesa més gran és la del telèfon i també s’ha descobert que encara es 
pagava una línia de telèfon de l’antiga oficina de Tarragona que ja no estava en ús i s’ha 
donat de baixa. De moment la companyia de telèfon segueix sent Movistar perquè és la 
companya que millor oferta ha realitzat. Existeix una línia de fax que de moment és 
necessària per rebre les notificacions d’alguns procuradors. 

També s’ha procurat fer un estalvi en les despeses de paper i altres materials fungibles 
intentant aprofitar al màxim els recursos. 

6.3. Socis 

Durant el 2012 hi han hagut 20 altes de socis i 86 baixes. A 31 de desembre de 2011 
Depana té 1114 socis. 
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7. Tresoreria 

Després de dos anys de pèrdues considerables, s’ha assolit mantenir l’equilibri i 
disponibilitat de recursos per dur a terme les determinacions dels òrgans de govern de 
l’entitat. S’ha efectuat una contenció molt dura de despeses, cosa que ha permès culminar 
un exercici sense dèficit, generant un petit marge per recuperar el fons social de l’entitat. 

 


