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1. Àmbit d’Acció Ambiental, Territori i Biodiversitat  
 

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

Data Tipus Destinatari Motiu 

27/01/2014 Al·legacions Cap OGAU BCN 

CAMPSA modificació de la 
llicència ambiental de venda al 
detall de carburants per 
motors de combustió interna, a 
l’estació de servei ubicada a 
l’autopista E9, pk 6.5, Sant 
Cugat del Vallès. 

04/02/2014 Al·legacions Conseller Empresa i Ocupació Pedrera Berta 

07/02/2014 Queixa Ion Codescu. CE 

Queja PILOT con referencia 
5866/13/ENVI Parking Taxis 
Can Sabadell. Aeroport 

19/02/2014 Compareixença MA TERRES DE L’EBRE 

sol·licitud de declaració 
d’impacte ambiental de 
l’activitat extractiva Plana 
d’Ame amb referència 
E3DIA130076. 

21/03/2014 Denúncia adm. director general medi Natural 
Montardit, dragat i extracció 
d'àrids 

27/03/2014 Al·legacions Conseller Territori i Sostenibilitat 

Circuit Karting Pla director 
urbanístic (PDU) del circuit de 
velocitat de Catalunya- 
Barcelona 

23/04/2014 Contenciós adm. Tribunal suprem 
Inici recurs contenciós 
administratiu PDE 

28/04/2014 Compareixença director ACA 

l’Informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar de la 
revisió del Programa de 
mesures del Pla de Gestió del 
Districte de Conca  Fluvial de 
Catalunya 

29/04/2014 Al·legacions Conseller Territori i Sostenibilitat 

Projecte per ampliar les 
comportes basculants del final 
del desguàs del ramal CRSAE 

20/05/2014 Al·legacions 

Directora dels Serveis Territorials 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat a Lleida 

Explotació porcina situada al 
polígon 11, parcel·la 171 
Hostal Roig 

22/05/2014 Recurs d'alçada Secretari de MA i Sostenibilitat 

Pla director urbanístic de les 
àrees residencials 
estratègiques de l'àmbit del 
Baix Llobregat, en relació amb 
les normes urbanístiques i els 
paràmetres d'ordenació de 
l'ARE Eixample Sud, al terme 
municipal del Prat de Llobregat 
(exp. OAA20140025) 

29/05/2014 Al·legacions Conseller Territori i Sostenibilitat 

subestació 220 kv Gavà i la 
línia d’entrada/sortida a Gavà 
de la línia 220 kV Penedès- 
Viladecans 
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Data Tipus Destinatari Motiu 

05/06/2014 Al·legacions Conseller Territori i Sostenibilitat 

PDU d’Ordenació del sector 
d’interès supramunicipal a 
l’àmbit de Granvia-Llobregat a 
l’Hospitalet de Llobregat 

10/06/2014 Al·legacions Alcalde Aj. BCN 

Ordenança sobre la Protecció, 
la Tinença i la Venda 
d’animals de Barcelona 

10/06/2014 Al·legacions Àrea Metropolitana de Barcelona 

Modificació Puntual del Pla 
general metropolità a l’àmbit 
del Parc Agrari del Baix 
Llobregat (OTAABA20130052 
– URB. 1210/13) 

10/06/2014 Al·legacions Àrea Metropolitana de Barcelona 

Revisió del Pla especial de 
protecció i millora del Parc 
Agrari del Baix Llobregat 
(OTAABA20130055 – URB. 
1211/13) 

25/06/2014 Al·legacions Conseller Territori i Sostenibilitat 
Pla director urbanístic de la 
Val d’Aran 

27/06/2014 Informació Ion Codescu. CE 

Queja PILOT 
(CHAP(2013)01037) referente 
al Delta del Llobregat 

11/07/2014 Al·legacions Diputació de Barcelona 
Pacs del Penedés. 
Al·legacions per email 

15/07/2014 Queixa Varis (Port, foment DTS, secre. MA) 

Autovia de camions. Nuevos 
accesos al Puerto de 
Barcelona 

21/07/2014 Al·legacions Conseller DARPAMN Fringíl·lids 

15/09/2014 Al·legacions Conseller Territori i Sostenibilitat Bulli 

03/10/2014 Al·legacions Ajuntament Santa Cristina d'Aro Salvem solius 

03/10/2014 Al·legacions Ajuntament Santa Cristina d'Aro Salvem solius 

03/12/2014 Queixa Conseller Territori i Sostenibilitat Voltors 

03/12/2014 Compareixença Ajuntament de Vielha i Mijaran 
Projecte refugi de Coret de 
Mon 

16/12/2014 Contenciós adm.   
Inici recurs contenciós 
administratiu Fringíl·lids 

 
 
1.2. Campanyes:  
 

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

Sensibilitzant per a la conservació de la Mona de Barbaria (Macaca sylvanus) 

Un cop més i per cuart any consecutiu durant l'estiu de 2014 la “Coalición para el Macaco de 
Berbería” (de la que forma part DEPANA) va realitzar al port d'Algesires la Campanya Pas 
de l'Estret. Els viatgers que van fer alguna de les rutes entre Espanya i el Marroc en un Ferry 
de la companyia FRS el juliol i l’agost, van poder veure en les televisions d’abord un vídeo 
sobre els riscos d’adquirir una cria de mona de Berberia en el país veí, i rebre’n molta més 
informació. 
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Enguany s'ha fet un comunicat de premsa, amb el títol: “Grupos de defensa animal alertan: 
el macaco de Berbería en grave peligro de extinción”, per recordar el greu perill d'aquest 
amenaçat simi pel trafic il·legal.  

El 2014 s'ha començat també una campanya de lobbing, exercint pressió en les institucions 
internacionals per aconseguir que l’espècie sigui catalogada com a CITES I, com els 
goril·les i els ximpanzés que, comparativament, compten amb un nombre molt superior 
d’individus en estat silvestre.  

 
1.2.2. CAMPANYA EL BULLI FOUNDATION 

- Campanya social 
Preparació del Manifest conjunt amb la IAEDEN, captació de suports (43 entitats) 
Coordinació amb la IAEDEN (difusió, atenció als mitjans, organització de debats, actes 
reivindicatius).  
Visita naturalista-reivindicativa a la Cala Montjoi (24 d'agost). Hi participen més de 100 
persones. 
Campanya de signatures de Change.org. Es contacta amb Change per sumar-nos i Change 
decideix promocionar la campannya. Es lliuren les primeres 75.000 signatures a la 
presidenta del Parlament (3 de setembre). S'arriben a gairebé 100.000 signatures.  

- Legal 

Presentació d'al·legacions al Projecte de Llei (15 de setembre). 
Ronda de reunió amb tots els partits amb representació parlamentària, excepte PP i 
CUP.  

- Comunicació 

Debats: 
- Xerrada-debat “El Bulli Foundation: deconstruint el Cap de Creus?” (20 de juny, amb 

Lluís Toldrà, organitzat per DEPANA) 
- Presentació de la campanya de EL Bulli a les festes de Gramenet (7 de setembre, 

amb David Rodes) 
- Xerrada-debat sobre el BulliFoundation al saló Animaladda 2014 (19 d'octubre, amb 

Marta Gumà) 
- Taula rodona sobre el projecte Bulli Foundation a Girona (27 de novembre, amb Raúl 

Bastida) 
- Presentació de la campanya en el marc de la jornada reivindicativa contra la nova 

carretera de Sant Marçal (Montseny) organitzada per l'entitat "Coordinadora per la 
Salvaguarda del Montseny" (22 de novembre, David Rodés) 

Notas de premsa: 
- “La IAEDEN, DEPANA i diverses entitats ecologistes signen un manifest demanant 

una nova ubicació pel futur BulliFoundation” 
- “Más de 20.000 firmas piden que no se cree "una ley a medida" para Ferrán Adrià 

para construir en Cap de Creus” 
 D'altres 
- Participació en programes de ràdio, com la Cadena Ser (Marta Gumà), Radio Canet 

(Marta Gumà), Contrabanda (Raúl Bastida i Eva Yus). 
- Article per la revista Quercus: “El Bulli Foundation: cómo deconstruir Cap de Creus” 

(Eva Yus) 
- Articles per l'Agró Negre: 

o En contra: Fer país, o fer bullir l'olla (Lluís Toldrà, AN26) 
o Centrals: "El Bulli Foundation": deconstruint el Cap de Creus (Eva Yus, AN27) 
o Acció Ambiental: Novetats de la campanyacontra el nou Bulli a Cala Montjoi 

(Eva Yus, AN28) 
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- Pàgina dedicada a la nostra web, amb formulari de suport. 
 

 
1.2.3. CAMPANYA DE DEFENSA DELS OCELLS FRINGÍL·LIDS 

 

El 2014 la Generalitat va aprovat el Decret pel qual s'estableix el règim temporal per 
al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i 
tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional 
de cant.  

Aquest Decret manté la desprotecció de les poblacions de 4 espècies d'ocells 
fringíl·lids (cadernera, verdum, passerell i pinsà vulgar) tot vulnerant les normes de 
protecció de la natura, I permet la captura de uns 150,000 individus.  

DEPANA va presentar al·legacions el passat setembre, que el Govern no ha escoltat. 
S’ha demanat una entrevista per parlar del tema amb la Comisssió Europa per 
incompliment de la Directiva de Conservació d’aus silvestres, però no hem tingut una 
resposta positiva 

També el 2014 s’han reforçat les aliances amb d’altres actors, com la associació 
ADDA, amb la qual es va inciar la presentació d’un contenciós-administratiu al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Tambe s’ha contactat i ens hem reunit amb els agents rurals, que estan molt 
preocupats pel cas, i han elaborate un informe sobre aquest decret molt contundent. 

 

1.2.4. 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 periòdicament. La seu de DEPANA és un dels locals on, 
rotativament, es celebren aquestes trobades. 
Amb motiu del  tercer aniversari de l'accident de Fukushima, es va organitzar el 
cicle “Fukushima i Catalunya, tan lluny, tan a prop. 2011 – 2014”, amb activitats 
a tota Catalunya. Dissabte, 15 de març, es va celebrar un debat a la seu de 
DEPANA, moderat per la presidenta, Marta Gumà. 

 
 

1.2.5. 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, participant en la comissió de l’Ordenança Municipal de Barcelona per a la 
Protecció, la Venda i la Tinença d’Animals. 

El 2014 es va aconseguir una fita que s'havia defensat llargament en aquest forum: 
que els animals de companyia puguin accedir al transport públic de Barcelona.  
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Una altra conquesta ha sigut que el el Zoològic va anunciar que suspendrà les 
actuacions amb dofins al 2017. Ho vam aplaudir amb la nota de premsa: “DEPANA 
valora positivament la suspensió de l'espectacle de dofins al Zoo de Barcelona”. 

El 2014 s'ha fet també una tasca de denúncia de les condicions dels animals, 
que s'ha vist agreujada per les obres massives que s'estan duent a terme. Es 
va enviar un comunicat: “DEPANA denuncia la situació actual del zoo de 
Barcelona”. Aquesta queixa ha comptat amb el suport del Comité d'Empresa 
del Zoològic.  

 
1.2.6. CAMPANYA DELTA DEL LLOBREGAT 

1.2.6.1. AL·LEGACIONS I DENÚNCIES 

 
7 de febrer: Actualització Queixa Pilot Delta Llobregat 
22 de maig: Al·legacions a l’ARE Eixample Sud del Prat 
2 de juny: Al·legacions a l’avanç del Pla Director Urbanístic d’Ordenació del sector 
d’interès supramunicipal a l’àmbit de Granvia-Llobregat a l’Hospitalet de Llobregat 
3 de març: Al·legacions al Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat 
15 de juliol de 2014: Al·legacions al projecte de “Nuevos Accesos Ferroviarios y 
Viarios al Puerto de Barcelona” 
18 de noviembre: denúncia de la rompuda d’una parcel·la de cesquera a la pineda de 
la Pava (Gavà) 
20 de desembre: Al·legacions al “Pla director urbanístic dels àmbits d’activitat 
econòmica del Delta del Llobregat”. 

 
1.2.6.2. VISITES GUIADES 

 

Cens alternatiu d’ocells hivernants al Delta Llobregat (12 de gener) 

Cens d’ocells hivernants per les àrees que no gaudeixen de cap tipus de protecció 

com ara les zones agrícoles del Parc Agrari, la pineda de les Maioles, el riu Llobregat 

entre el Prat i Molins de Rei, etc. L’objectiu és actualtizar les dades de la nova IBA 

(Important Bird Area) i divulgar els seus valors entre les persones que no la conèixen.  

L’artèria del Delta del Llobregat (15 de març) 

Visita al riu Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí de la mà de Àngel Arroyes, un 

gran coneixedor d’aquest tram del Llobregat. Recorregut pels marges del riu i alguns 

camps de conreu que l’envolten per observar els ocells, papallones, etc. 

Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat (12 d’abril) 

Cursa ornitológica cooperativa, amb varis equips per prospectar el territori. Objectiu 

doble: demostrar la importància del Delta no protegit pels ocells migradors i 

consolidar información de zones potencialment amenaçades.  

Restauració zones humides de Gavà (11 de maig) 
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Jornada de tasques de restauració, neteja i millora de petites zones humides a la 

plana de Gavà, al Delta del Llobregat, en mig de pinedes sobre dunes fòssils i camps 

de conreu. 

Clean Up the Med (25 de maig) 

Dintre de la campanya Clean up the Med de millora de les platjes de la meditarrània,  
jornada de neteja (recollida de brossa i escombreries) d’un sector de la pineda de la 
Pava (Gavà) que creix sobre dunes fòssils a tocar del mar. 
Cal Tet, un espai natural protegit (26 de juliol) 
Visita guiada de descoberta dels valors naturals de la RN de Cal Tet-ca l’Arana amb 
la Fàbrica del Sol (Raúl Bastida) 
Marató cooperativa ornitològica al Delta del Llobregat (4 d’octubre) 
Cursa ornitológica cooperativa, amb varis equips per prospectar el territori. Objectiu 
doble: demostrar la importància del Delta no protegit pels ocells migradors i 
consolidar información de zones potencialment amenaçades.  

 
 

1.2.6.3. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: El Delta del Llobregat, tan 
excepcional com desconegut 

 
Del 7 al 31 de gener, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat. 
Del 10 al 28 de febrer, a la Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà. 
De l’1 al 30 de març, a la Biblioteca Antonio Martín de El Prat de Llobregat.  
Del 7 al 30 d’abril, a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí 
Del 5 de maig al 4 de juny, al Centre Cívic Can Deu de Barcelona. 
Del 5 al 27 de juny, al Centre Cultural Sant Josep de L’Hospitalet de Llobregat. 
De l’1 al 31 de juliol, al Centre Cívic Vázquez Montalbán de Vallvidrera. 
De l’1 al 31 d’agost, al Teatre Café l’Artesà de El Prat de Llobregat. 
De l’1 al 24 d’octubre, al Centre Cívic Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat. 
Del 3 al 30 de novembre, a la Biblioteca Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
 

1.2.6.4. XERRADES 

20 de febrer: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional com 

desconegut”, a la Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà (Raúl Bastida) 

4 de març: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional com 

desconegut”, a la Biblioteca Antonio Martín de El Prat de Llobregat (Raúl Bastida) 
24 de maig: Xerrada sobre els valors naturals de les zones agrícoles del Delta del 
Llobregat en el marc d’una visita a Cal Notari Organitzada per la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat (Eva Yus i Raúl Bastida) 

11 de juny: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional com 

desconegut”, a al Centre Cultural Sant Josep de L’Hospitalet de Llobregat (Raúl 
Bastida) 

12 de juny: Xerrada “Avifauna de la plana de Gavà”, al local de DEPANA (Raúl 

Bastida) 

30 de octubre: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional 

com desconegut”, al Centre Cívic Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat (Raúl Bastida) 
*En aquestes xerrades sempre es fa referència a la implicació de DEPANA a la 
conservació del Delta del Llobregat 

 

https://www.facebook.com/pages/Clean-Up-The-Med/288531951267566
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://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://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
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1.2.6.5. REUNIONS  
 
ASSAMBLEES SOS DELTA 

28 de novembre 
 
ASSAMBLEES DELTA VIU 
1 de febrer, 22 de març, 29 d’abril, 4 de juliol 
 
REUNIONS PADRINS DEL RIU (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 
2 d’octubre, 20 de novembre 

 
 
1.2.6.6. ALTRES 
 
Gener-febrer: Treball de camp per estudiar els ocells hivernnats de la Plana de 
Gavà (amb motiu del conveni signat entre DEPANA i l’Ajuntament de Gavà per 
fer estudis de fauna). 
26 d’abril: Quina Sobirania volem? Jornada sobre la Sobirania Alimentària, la 
defensa del territori i el Multireferèndum. Eva Yus, representant de Delta Viu, 
participa al bloc “Defensa del territori i accès a la terra” 
6 i 7 de juny: Jornades reivindicatives: Salvem la zona agrícola del Prat. Amb 
motiu del pla urbanístic que ocuparà una de les últimes zones agrícoles del Prat 
de Llobregat, xerrada al Casal Okupat i Autogestionat La Llavor (Jose García i 
Eva Yus), i  visita guiada sobre el terreny per conèixer de primera mà el seu 
paisatge i valors naturals (Jose García, Eva Yus i Raúl Bastida).  
6 d’agost: Publicació d’un article a la Riuada sobre ARE Eixample Sud del Prat de 
Llobregat  
16 juliol: visita guiada als espais naturals del Delta del Llobregat amb l’equip de 
TV3  
“30 Minuts” per filmar imatges per un documental sobre aquest espai natural 
(Jose García i Raúl Bastida) 
9 d’octubre: visita guiada als espais naturals del Delta del Llobregat amb l’equip 
de TV3  
“30 Minuts” per filmar imatges per un documental sobre aquest espai natural 
(Jose García i Raúl Bastida) 
16 i 22 d’octubre: formació d’un voluntari (Carlos Santisteban) per colaborar en 
els censos del riu i en l’elaboració del noticiari “El Otro Delta” 
15 de noviembre: Jornada: Desprès d’Eurovegas, quin Delta volem? Jornada 
organitzada per Delta Viu i Unió de Pagesos sobre la convivencia dels espais 
naturals amb les zones agrícoles, amb ponencies sobre el paper del Delta 
agrícola, natural i urbà, sobre experiències d’agricultura al Delta de l’Ebre i 
l’Albufera de València, i amb una taula rodona sobre Agricultura i ciutadania 
(participació d’Eva Yus, Jose García i Raúl Bastida). 

17 de desembre: Roda de prensa a l’Ajuntament de Gavà per presentar els 
estudis d’aus nidificants i hivernants de la plana de Gavà 2012-14 (amb 

motiu del conveni signat entre DEPANA i l’Ajuntament de Gavà per fer estudis de 
fauna) (Raúl Bastida) 
 Entrevista de la cadena SER a Mª José Albadalejo (gerent del Consorci dels 
EENN) i a Jose García sobre la actualitat del 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://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
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2. Àmbit de Programes, Projectes i Estudis  
 

2.1. Projecte ós bru 
- Seguiment de la població d´ós bru a la Vall d´Aran. 
- Difusió en els mitjans de comunicació de notícies positives sobre l´ós bru al Pirineu. 
Entrevistes a diaris, radios i revistes. 
- Seguiment exhaustiu del cas Aubèrta. Denúncia dels fets en els mitjans de 
comunicació. 
- Col.laboració habitual amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya i amb els guardes del Conselh Generau d´Aran. 
- Proposta per a que DEPANA formi part del Grup de treball de l´ós bru al Pirineu, feta al 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
- Informació i suport als ramaders amb bestiar en zones de presència ursina. 
- Col.laboració permanent amb els especialistes d´ós bru als Pirineus i Serralada 
Cantàbrica. 
- Col.laboració habitual amb els grups de conservació de la natura de França. 
- Formació de voluntaris de DEPANA en el seguiment de l´ós bru a la Vall d´Aran. 

 
2.2. Parc a Taula 

 
Dintre del programa Parc a Taula es van celebrar varis Mercats a tota la provincia de 
Barcelona i per primera vegada també a Barcelona ciutat.  
 
L’activitat més important va ser el 20 de maig de 2014 es va presentar la Guia del Parc 
a Taula a Mataró amb la participació del nostre vice president Francesc Espinal. 
Durant aquest any també es va presentar una aplicació per mobil per donar a coneixer 
el programa i l’agenda d’activitats present al mateix.  

 
2.3. Cens d’ocells nidificants de Gavà 

 

El tercer estudi de l'ornitofauna del municipi de Gavà, dut a terme per un membre de 
DEPANA, complementa els dos anteriors (d'aus nidificants) i és el més exhaustiu fins 
ara. 
 

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, en aquest mateix any es va realitzar un estudi 

sobre els ocells nidificants de la plana de Gavà, que ja publicavem aquí. 

Aquesta primera prospecció de l'avifauna de la plana gavanenca desvetllà una gran 
diversitat per aquesta àrea del Delta del Llobregat, crítica per a la viabilitat ecològica del 
conjunt de l'espai natural. 

El segon estudi va estar dedicat a les espècies potencialment nidificants més 

significatives i, per primer cop, les rapinyaires nocturnes. 

Aquest tercer mostreig va estar motivat pel fet de que el Delta del Llobregat és un dels 
espais naturals més importants de Catalunya per a la hivernada d'ocells procedents de 
la regió central i septentrional del continent europeu. 

Aquí teniu les conclusions: 

http://www.depana.org/public/noticia/public/noticia/public
http://goo.gl/HWHWdv
http://goo.gl/fSRknf
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 Amb aquest estudi s'ha assolit un coneixement actualitzat i molt més acurat de la 
grandària i distribució de les poblacions d'ocells hivernants de la plana de Gavà 
respecte a la pobra informació que oferien les dades dels mostrejos hivernals del 
Delta del Llobregat del període 1993-2005 i les escasses dades recollides als 
noticiaris del Delta del Llobregat, als anuaris de Catalunya i al portal d'Ornitho.cat. 

 Tenint en conte 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 85 espècies hivernants ja que representen gairebé dos terços (un 63,9%) de 
les 133 espècies que hivernen regularment a tot el Delta del Llobregat. Si no es té en 
conte les zones humides, el percentatge augmenta fins al 79,4%. 

 Tenint en compte que la riquesa absoluta i l'abundància d'espècies agroforestals 
presents a l'hivern 2013-14 a la plana de Gavà és semblant a les de la plana de 
Viladecans, podem concloure que les pinedes i els conreus de Gavà tenen un pes 
important pels ocells hivernants d'aquests habitats al conjunt del Delta del Llobregat. 

 En canvi, tenint en compte que les comunitats d'ocells marins, d'aiguamolls i de 
platges presents a l'hivern 2013-14 a la plana de Gavà són sensiblement més 
pobres, qualitativa i quantitativament, que les de la plana de Viladecans, podem 
concloure que el litoral marí, les zones humides i les platges de Gavà tenen un pes 
molt poc important pels ocells hivernants d'aquests habitats al conjunt del Delta del 
Llobregat. 

 La contribució dels ocells de la plana de Gavà presents a l'hivern 2013-14 a les 
poblacions amenaçades a Catalunya i la UE és notablement major que la contribució 
dels ocells nidificants al període 2012-13 ja que un 31,8% de les 85 espècies 
hivernants tenen algún grau d'amenaça regional o continental, mentre que de les 43 
espècies nidificants  només un 18,6% tenen algun grau d'amenaça. 

 Durant l'hivern 2013-14, a la pineda de la Pava per sobra de l'autovia C-32 (sense 
cap figura de protecció) la riquesa absoluta ha sigut una mica superior que a la 
pineda de les Maioles (declarada com a ZEPA). Per tant, tenint en compte que 
l'EONPG 2012 mostrava que la pineda de la Pava albergava una espècie nidificant 
més que la pineda de les Maioles, es confirma que la pineda de la Pava acull valors 
ornitològics suficients per ser designada com a ZEPA. 

 És probable que la maduració de les pinedes de la plana de Gavà a les darreres 
dècades (per manca d'explotació forestal) hagi afavorit un increment de les 
poblacions hivernals d'algunes espècies forestals. En canvi, algunes espècies 
marines han patit una davallada poblacional, sense tenir cap certesa respecte a les 
causes però sabent que tenen una tendència molt semblant a la resta del litoral 
deltaic. 

 La regressió del cabusset i la fotja vulgar, que concentren les seves poblacions a 
l'estany de la Murtra, és contradictòria amb el control anual de la qualitat de les 
aigües d'aquest estany. Molt probablement, el notable increment de la caça i de la 
freqüentació humana en aquest estany poden explicar parcialment aquesta 
davallada. 

 Tenint en compte la semblança de les poblacions hivernals i nidificants de mussol 
comú i d'òliba a l'EOHPG 2013-14 i a l'EONPG 2012-13, és possible que aquestes 
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dues espècies de rapinyaires nocturns no rebin exemplars foranis al seu territori 
durant el període hivernal. 

 
2.4. El viver forestal del Bosc de Turull 

Aprofitant la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, el 2014 es 
va demanar una ajuda per poder millorar el viver forestal que DEPANA té al Bosc de 
Turull des del 2012. Amb aquesta ajuda econòmica s’ha pogut finançar la compra 
d’eines i altres materials necessàries per poder realitzar les tasques del Grup d’Acció 
Forestal. L’import de l’ajuda rebuda han estat 500 €. D'altra banda, s'ha consolidat el 
grup de voluntaris encarregat de regar al llarg de l'any els plançons que DEPANA té 
al viver. Igualment, i amb motiu de la Verdinada, es va organitzar una jornada amb 
voluntaris per tal de plantar aglans d'alzina i roure, a més de trasplantar nombrosos 
exemplars d'aladerns i cirerers d'arboç. Finalment, dins l'agenda d'activitats de 
DEPANA, el GAF ha organitzat diverses actuacions a Collserola on s'han plantat 
exemplars del nostre viver. 

 
2.5. D’on vénen les tortugues? 

Aquest projecte va sorgir el 2013 com a impuls a l’àmbit de protecció d’animals que 
ha dut a terme DEPANA durant molts anys. El projecte s’ha creat per treballar la 
problemàtica de tenir animals exòtics com a animals de companyia. Durant aquest 
any s’ha creat el material didàctic i s’ha fet la prova pilot de la mateixa. L'activitat 
consisteix en anar a una escola i mitjançant el suport del material didàctic, crear un 
ambient de debat i de reflexió en vers a diferents qüestions que envolten a la tinença 
dels animals exòtics de companyia. Fins ara aquest tema no havia estat gaire 
treballat en l'àmbit escolar i no s'havia fet reflexionar als alumnes què comporta el fet 
de tenir a casa un hàmster, una tortuga o qualsevol animal de companyia que no fos 
un gos o un gat. 
 
El resultat i la resposta de les escoles ha estat bona. En ser una prova pilot el que 
s'ha fet, s'han aconseguit diferents respostes i han servit per intentar millorar el 
material i també per definir el discurs que portem als alumnes. 
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3. Àmbit d’Activitats 
 

3.1. Agenda d’activitats 
 

Per tal d’ intentar respondre a les necessitats socials de l’entitat, el nostre grup ha 
el.laborat un seguit de propostes que us fem arrbar regularment a través de les 
agendes. 
 
Enguany hem mantingut i consolidat en general la participació a les activitats socials. 
 
Estem força satisfets de la resposta dels socis que valoren positivament el nostre 
pograma. Tal com manifestavem l’any passat, també hem treballat mes colze a colze 
amb les entiats afins, i hem ampliat el ventall de les entitats amb les col.laborem 
habitualment. Hem intentar mantenir la qualitat organitzativa i tècnica, i tot mantenint les 
activitats en el marc del voluntariat, ampliar el nombre de guies-col,laboradors. 
 
Continuem però mantenint el dèficit crònic de persones disposades a coordinar activitats 
dins el grup. També trobem a faltar la fraja d’dat més jove entre nosaltres. 
Aixi dons convidem a tots els socis i sòcies amb una disponibilitat mínima d’un vespre a 
la setmana, de col.laborar amb nosaltres. També convidem a unir-se amb nosaltres 
grups autònoms que es puguin coordinar localment per programes d’actuació. Després 
d’aquesta crida volem agrair el temps que ens han dedicat les persones que enguany 
han col.laborat amb nosaltres. A tots ells moltes gràcies 

 
3.1.1. SORTIDES 
 

RELACIÓ D’ACTIVITATS  
 

1- Cens d’ocells hivernants al Delta del Llobregat  (Baix Llobregat) 
Data: 12 de gener 
Espai: Delta del Llobregat (fora dels espais protegits) 
Organitza: DEPANA en col·laboració de SOS Delta 
Objectiu: Mantenir una informació sistemàtica de la dinàmica de població d’ocells al Delta 
del Llobregat, especialment als espais que no gaudeixen d’una figura de protecció clara, 
com és el cas de les pinedes de Gavà, can Trabal, els espais agrícoles vora Can Dimoni, la 
nova llera del riu Llobregat, etc. Aquesta informació ha de servir per enfortir els arguments a 
favor d’engrandir l’àrea protegida a tot el delta del Llobregat i posar fre a determinats 
projectes destructius. 
Participants: 20 persones, distribuïdes en cinc grups. 
Resultats del cens: ¿ espècies. A destacar, torlits, falcó pelegrí, cucut reial, etcData: 18 de 
gener 
Espais: Aiguabarreig del Cinca i el Segre, Utxesa, estany d’Ivars 
Objectiu: Sortida ornitològica destinada a l’observaciód’ocells de ribera i de secans.  
Participants: Una vintena 
Resultats: Moltes limitacions a causa de la pluja persistent. Observats cignes muts, corbs 
marins, polla blava, morells, una llebre, etc 
 

3- La Serra del Bolet (Alt Penedès) 
Data: 2 de febrer 
Espai: Serra del Bolet 
Guiatge: Romà Rigol 
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Objectiu: Coneixement del paisatge vegetal d’un espai ben proper de la ciutat de Barcelona, 
afectat per antics incendis forestals. El paper de la gatosa i l'efecte col ·lonitzador dels pins. 
Visita de dues coves. 
Participants: 24 persones. 
 
 
4-Actuació forestal a Collserola (Baix Llobregat) 
Data: 16 de febrer 
Espai: Collserola, Sant Pere Màrtir 
Organitza: GAF 
Participants: 16 persones 
Objectiu: Plantació d'una trentena de plançons d'aladerns, arboços, roures i alzines. Feines 
de millora forestal i afermament de plantes ja plantes en actuacions anteriors. 
 
5- Navegació en vaixell per observar fauna marina  (El Garraf) 
Data: 6 de març 
Espai: Mar obert al davant de Vilanova i la Geltrú 
Organitza: DEPANA i ACOIO 
Participants: 17 persones 
Objectiu: Observació de fauna marina, mamífers i ocells, però també reptis i peixos.  
Resultats: S'observaran dofins, una tortuga marina Caretta caretta, gavians, capons reials, 
etc 
 
6- L'artèria del Delta (Baix Llobregat) 
Data: 15 de març 
Espai: Riu Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 
Organitza: DEPANA i SOS Delta 
Guiatge: Àngel Arroyes 
Participants: 20 persones 
Objectiu: Passejada naturalístic per la riba del riu. Millores ambientals que s'han produït al 
riu en els darrers anys. Problemàtiques més preocupants, com la hiperfreqüentació, 
abocament de deixalles domèstiques i industrials, contaminació de les aigües, alliberament 
d'espècies invasores. 
 
7- Les Gorges de l'Esquirol 
Espai: Gorges de l'Esquirol, Roca Foradada, Cantonigrós (Collsacabra- Osona) 
Participants: 12 persones (?) 
Guiatge: Teresa Sabater 
Objectiu: Sortida familiar, amb nens, amb el propòsit d'observar i analitzar diferents elements 
de la natura, en una excursió breu però molt atractiva, fins a un salt d'aigua. Comentaris 
sobre petjades, rastres, cants d'ocells, etc. Jocs d'exploració per als nens i nenes 
participants. 
 
8- Marató ornitològica al Delta (Baix Llobregat) 
Data: 12 d'abril 
Espai: Delta del Llobregat 
Organitza: DEPANA i SOS Delta 
Participants: 18 persones 
Objectiu: Nova edició del cens d'ocells, primavera al delta del Llobregat. Es prospecten 
espais no estrictament protegits. Aportació de dades ornitològiques de molt valor estadístic. 
Un cop més es tracta de fer palès la importància dels espais del delta que encara no han 
rebut una figura de protecció legal. 
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Resultats: 85 espècies censades, de les quals es poden destacar l'àguila pescadora, 
capsigrany, bitxac rogenc, terreroles, martinets de nit, etc. 
 
9- Serra de Picancel (Berguedà) 
Data: 13 d'abril 
Participants: 12 persones 
Objectiu: Excursió de muntanya fins al cim de Saldaguda, a la serra de Picancel. Observació 
i comentaris de flora i fauna. 
Resultats: Identificació de plantes de floració vernal, prímules, fetgeres, canugueres, 
melcoratges i violes. Avistament d'ocells rapinyaires, com l'àguila marcenca, àguila daurada i 
voltors. 
 
10- La Plana d'Ancosa (Anoia-Conca de Barberà) 
Data: 10 de maig 
Guiatge: Romà Rigol 
Participants: 11 persones 
Objectiu: Observació i estudi del paisatge vegetal.  
Resultats: Observació de plantes bulboses i rizomatoses. Roure monumental. La funció dels 
cecidis. 
 
11- Actuació forestal a Gavà (Baix Llobregat) 
Data: 11 de maig 
Organitza: GAF i SOS Delta 
Participants: 13 persones 
Objectiu: Eliminació de planta invasora, especialment el miraguà de jardí Araujia sericifera, 
una plata originària de Sud-amèrica, amb una enorme capacitat invasora. 
Resultats: S'aconsegueix arribar a un volum important de planta arrencada de soca-rel. 
Visita d'una bassa en recuperació on es pretén afavorir la cria d'amfibis. 
 
12- La fauna del tram final del Besòs (Barcelonès) 
Data: 18 de maig 
Guiatge: Xavier Larruy 
Organitza: DEPANA en col11- Actuació forestal a Gavà (Baix Llobregat) 
Data: 11 de maig 
Organitza: GAF i SOS Delta 
Participants: 13 persones 
Objectiu: Eliminació de planta invasora, especialment el miraguà de jardí Araujia sericifera, 
una plata originària de Sudamèrica, amb una enorme capacitat invasora. 
Resultats: S'aconsegueix arribar a un volumen important de planta arrencada de socarrel. 
Visita d'una bassa en recuperació on es pretén afavorir la cria d'amfibis. 
 
12- La fauna del tram final del Besòs (Barcelonès) 
Data: 18 de maig 
Guiatge: Xavier Larruy 
Organitza: DEPANA en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de BCN 
Programa Compartim futur 
Participants: 12 persones (?) 
Objectiu: Exploració naturalista del tram final del riu Besòs de la mà d'un expert. Identificació 
d'ocells. Explicacions sobre la dinàmica fluvial i problemàtiques que afecten un espai 
envoltat d'infraestructures, amb una densitat demogràfica molt densa. Presència d'espècies 
invasores. 
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Resultats: Observació de diferents espècies d'ocells aquàtics com ara xivitones, xatracs, 
ànecs, o marines, gavians, corbs marins, mascarells. 
 
13- Neteja d'una pineda al Delta del Llobregat (Baix Llobregat) 
Data: 25 de maig 
Organitza: DEPANA i SOS Delta 
Participants: 10 persones 
Objectiu: Coincidint amb la campanya internacional Clean up Med, que té com objectiu 
cridar l'atenció sobre les amenaces que encara afecten la mar Mediterrània, DEPANA 
s'afegeix amb aquesta activitat de millora mediambiental.  
Resultats: Es recolliren una dotzena de bosses plenes a vessar de residus i escombraries 
diversos, com ara plàstics, llaunes, etc. 
 
14- Cants d'ocells a la riera de la Batzuca (Sant Quirze del Vallès, Vallès occidental) 
Data: 1 de juny 
Organitza.  DEPANA i Sant Quirze del Vallès Natura 
Participants: Una dotzena  
Objectiu: Ruta al llarg de la riera de la Batzuca, a primera hora del mati, per escoltar cants 
d'ocells.  
Resultats: Es van poder escoltar una trentena de cants d'ocells diferents, a destacar l'oriol, 
tallarols, abellerols, etc. L'activitat s'havia de completar amb una sortida per observar 
papallones, que va haver de ser suspesa per força major. 
 
15- Piraguada a la Costa Brava (Baix Empordà) 
Data: 14 de juny 
Organitza: DEPANA i ACOIO 
Participants: 11 persones 
Objectiu: Gaudir de la navegació esportiva neta, sense motor, davant d'un dels trams més 
encisadors de la Costa Brava. Observació de fauna marina si s'escau. 
Resultats: Observació d'ocells marins, corbs marins i gavians i invertebrats de roca. 
 
16- Actuació forestal a Collserola  (Barcelonès) 
Data: 15 de juny 
Organitza: GAF 
Participants: 12 persones 
Objectiu: Actuació forestal destinada a minimitzar els efectes erosius d'un incendi forestal 
recent. Retirada de brutícia. 
 
17- Camins vius al Pirineu (Pallars Sobirà, Alta Ribagorça) 
Data: 28 i 29 de juny 
Organitza. DEPANA i patronat del Parc Nacional d'Aigües Tortes 
Participants: 9 persones 
Objectiu: Recorregut pels antics camins que enllaçaven els diferents poblets del Pirineu 
(Pallars, Alta Ribargorça, Val d'Aran) Una ruta encisadora que fa reviure el Pirineu dels 
temps passats. 
Resultats: Descoberta d'aquells camins encara ben vius, observació de fauna i flora. 
Contemplació de la tradicional baixada de torxes enceses a Barruera. Exploració dels 
boscos de Vilaller. 
 
18- Concentració a Cala Montjoi (Alt Empordà) 
Data: 27 d'agost 
Organitza: DEPANA, IAEDEN, etc. 
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Participants: Aprox 150 persones 
Objectiu: Concentració i marxa reivindicativa en denúncia del projecte de la Bulli Foundation 
Resultats: Reexida marxa reivindicativa. Denúncia del projecte del chef Ferran Adrià i la llei 
a mida decretada pel govern català. Exploració d'un aflorament de roques metamòrfiques. 
 
19- Cens d'ocells al Delta del Llobregat (Baix Llobregat) 
Data: 4 d'octubre 
Organitza: DEPANA i SOS Delta 
Participants: 30 persones 
Objectiu: Nova edició de la marató ornitològica no competitiva, que té com a objectiu recollir 
dades sobre les poblacions d'ocells als indrets del delta que encara no compten amb figures 
de protecció.  
Resultats: Record d'espècies diferents censades, 98. A destacar la gavina capblanca, la 
cotxa blava, el durbec o picot garser petit. 
 
20- Rasos de Tubau, brama del cérvol (Berguedà) 
Data: 11 d'octubre 
Participants: 20 persones 
Objectiu: Excursió de muntanya, observació de bolets, plantes, ocells i audició de la brama 
del cérvol. 
Resultats: Bona audició de cérvols al vespre, amb algun avistament. Varietat de fongs. 
Observacions de fauna (cranc autòcton, lluert, rapinyaires, porc senglar) i flora (alguna 
espècie endèmica) 
 
21- Camí de ronda a la Costa Brava (Baix Empordà) 
Data: 25 d'octubre 
Organitza: DEPANA i ACOIO 
Participants: 16 persones 
Objectiu: Recorregut del camí de ronda entre Tamariu i Cala del Golfet. Observació de flora i 
fauna, comentaris sobre geologia. 
Resultats: Estudi d'un aflorament de roques plutòniques, identificació de plantes de roca i de 
costa com ara l'aloc, el fonoll marí i el frare cugot. 
 
22- Actuació forestal a la Font del Gos (Barcelonès) 
Data: 26 d'octubre 
Organitza: GAF, col·laboració institut de la zona 
Objectiu: Neteja del bosc, buidada de deixalles, recuperació de l'espai forestal 
 
23- La roureda de Riner (Solsonès) 
Data: 15 de novembre 
Guiatge: Romà Rigol 
Participants: 20 persones 
Objectiu: Exploració i estudi del paisatge vegetal d'una zona afectada per un incendi forestal 
molt greu l'any 1998. El roure de rebrotament domina el paisatge. 
Resultats: Comentaris sobre flora, paisatge vegetal, el paper dels roures en la recuperació 
del terreny.  
 
24- Passejada familiar per Torrelles (Baix Llobregat) 
Data: 16 de novembre 
Objectiu: Jornada d'educació ambiental amb l'observació de diferents elements de la natura, 
destinada a les famílies, i especialment als més petits.  
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Resultats: Passejada molt profitosa, els nens apunten en una llibreta el seguit de petites 
descobertes, com la bonica falguera Selaginella o el reguitzell d'excrements de mustela. 
 
25- Grues a Gallocanta (Aragó) 
Data: 22 i 23 de novembre 
Participants: 17 persones 
Guiatge: Albert Molero, Toni Aparicio i Albert Lozano 
Objectiu: Tradicional sortida de DEPANA per l'observació de l'espectacle inigualable de les 
volades de milers de grues a la llacuna i llur entorn agrícola. Observació d'ocells esteparis i 
rapinyaires. 
Resultats: Magnífics albiraments de fauna a Candasnos (llúdriga, mallerenga de bigotis), 
Belchite (gangues), Gallocanta (estols de grues, arpelles pàl·lides, etc.) i Monegros (piocs) 
 
26- Sant Pere de Reixac (Vallès Occidental) 
Data: 14 de desembre 
Guiatge: Romà Rigol 
Participants: 14 persones 
Objectiu: Exploració de l'obaga de la serra de la Marina, per Sant Pere Reixac. Important 
exponent del paisatge periurbà, que ha sofert moltes transformacions i patit diversos 
episodis d'incendis forestals. Ara trobem un espai forestal força interessant, amb fondalades 
ombrívoles i fresques riques en falgueres exuberants. 
Visita de l'esglèsia i el jardí de Sant Pere de Reixac a la tarda.  
 

 
3.1.2. CURSOS 

1- Curs de cant d'ocells 
Data sessió teòrica: 20 de març 
Data sortides pràctiques: 22 de març i 26 d'abril 
Lloc de les sortides pràctiques: Collserola, Serra Sant Llorenç de Munt (Els Emprius) 
Monitora: Eloïsa Matheu 
Participants: 11 
 

3.1.3. XERRADES 
1- Els ecosistemes dunars del delta 
Data: 30 de gener 
Ponent: Josep Lascurain 
 
2- Viatge a la Patagònia 
Data: 13 de febrer 
Ponent: Salvador Solé 
 
3- Observació de fauna marina 
Data: 6 de març (previ a la sortida en vaixell) 
Ponents: membres ACOIO i DEPANA 
 
4- Espècies invasores a Collserola 
Data: 8 de maig 
Ponent: Jordi Pons 
 
5- Arbres singulars, boscos madurs 
Data: 29 de maig 
Ponent: Lluis Comas 
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6- Avifauna de la plana de Gavà 
Data: 12 de juny 
Ponent: Raúl Bastida 
 
7- Viatge al Pantanal 
Data: 30 d'octubre 
Ponent: Manel Pomarol 
 
8- Medi ambient i justícia 
Data: 27 d'octubre 
Ponent: Lluis Toldrà 
 

3.1.4. FIRES 
 

1- Fira de la Terra 
Data: 26 i 27 d'abril 
Lloc: Barcelona 
 
2- Primavera Verda i Mostra d'entitats a la Creueta del Coll 
Data: 31 de maig 
Lloc: Parc de la Creueta del Coll, barri de Gràcia, Barcelona 
 
3- Animaladda 
Data; 17-19 d’octubre  
Lloc: Barcelona 
  

3.2. Grup d’acció forestal 
 
 

Al llarg d’aquest any el GAF ha fet 5 reforestacions a Collserola obertes als socis i 
públic en general i varies sortides/activitats més a Collserola (eliminació d’al·lòctones, 
control i reg de plantacions...) amb una participació d’unes 65 persones i la plantació 
de 70 arbres i arbustos. A més s’han fet diverses actuacions de control i reg de les 
plantacions. 
Hem col·laborat amb els companys de la plataforma SOS Delta en l’eradicació de 
planta invasora, el miraguà de jardí, amb la participació d’unes 20 persones i la 
retirada d’uns 4 metres cúbics de material vegetal (miraguà, iuca, Pittosporum, 
Ailanthus i Cortaderia) i més de 1 metre cúbic d’escombreries. 
S’ha col·laborat també en la Fira d’entitats Primavera Verda del Coll. Barcelona al 
maig 
Al maig també, el dia 8, varem organitzar una xerrada sobre les especies invasores a 
Collserola. 
Destacar que s’ha col·laborat en un projecte de llarga durada amb el Parc de 
Collserola,  un institut de Barcelona i l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de cal 
Notari (Barcelona) per l’arranjament d’una zona cremada, la seva reforestació i la 
recuperació d’un camí actualment mig perdut, que comunica el barri amb el mirador 
de la carretera d’Horta. 
 
Destacar també la productiva reunió amb Ferrocarrils de la Generalitat pel tema de 
les plantes invasores, especialment l’Ailanthus altissima, a les zones de control 
ferroviari i a les estacions de la zona de Collserola. Com a conseqüència directa 
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Ferrocarrils i el Parc han col·laborat per la formació dels tècnics i operaris 
encarregats de les neteges d’aquestes zones i per tal de localitzar els espècimens 
mes problemàtics. RENFE i Autopistes no s’han dignat a respondre el nostre convit 
per parlar-ne 
S’han atès peticions d’informació sobre temes variats de temàtica forestal i altres de 
particulars i empreses. 

 

3.3.Grup Collserola 

 
Les accions relacionades amb el Parc Natural de Collserola poden ser considerades 
a partir de dos eixos bàsics: 
 
1) Control de les actuacions de l'administració pública i propostes de gestió 
Han estat dutes a terme fonamentalment sota el paraigües comú de la PCDC 
(Plataforma Cívica en Defensa de Collserola). En aquest sentit, cal destacar que s'ha 
treballat sobretot en relació a: Pla Especial del Parc Natural de Collserola (PEPNat), 
Curses ciclistes, Curses nocturnes, Parc Castell de l'Oreneta, Nucli zoològic Can 
Castillo i Canonada de gas a Santa Maria de Vallvidrera. 
Específicament, s'han donat a conèixer al Consorci del Parc Natural de Collserola 
quines són les propostes, suggeriments i diferències en aspectes diversos de gestió 
del Parc. Això s'ha fet, sobretot, en el marc de les dues reunions anuals del Consell 
Consultiu del Parc. 
 
2) Col·lectiu de voluntaris DEPANA-Collserola 
Aquests voluntaris seran formats contínuament dins del propi procés de participació, 
en els àmbits de gestió habituals que es generen en relació a la Serra de Collserola i 
en el marc més ampli de la Regió Metropolitana de Barcelona (corredors verds, 
infraestructures,...). El que s'ha fet fins ara és prospectar quines persones hi estan 
interessades, dins del marc general de potenciació del voluntariat a l'entitat. 
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4. Àmbit de Comunicació i Participació  
 

4.1. Difusió i comunicació 

S’han fet 11 notes de premsa; s'ha atès els medis de comunicació que ho han requerit 
mitjançant voluntariat. Hem mantingut presència a la premsa escrita, ràdios, així com a la 
televisió. 

La difusió que s'ha dut a terme, ha sigut fonamentalment: 

- butlletí electrònic bimensual 

- web, 4-8 publicacions mensuals 

- facebook (molt actiu) i twitter (d'aquest no s'en fa seguiment, està sincronitzat amb el 
FB) 

 
4.2. Publicacions 

4.2.1. AGRÓ NEGRE 
La revista de DEPANA, L’Agró Negre, ha complert aquest 2014 els seus 10 anys de 
publicació continuada, amb l’edició d’una revista que amb el temps i la feina de molta gent, 
s’ha convertit en tot un referent de l’entitat.  
 
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. Així, pels vols de Setmana Santa, estiu i Nadal, 
els nostres socis n’han rebut puntualment per correu un exemplar, com també les 
biblioteques de Barcelona, centres cívics i principals mitjans de comunicació.  
 
Aquestes trameses i la seva inclusió al web corporatiu -amb possibilitat de consulta oberta-, 
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 26, 27 i 28, amb els següents temes de portada i 
continguts: 
  
Número 26 
Portada: LA NATURA A BORSA 
 
p.2 La denúncia: Plataforma en Defensa de l'Ebre 
p.3 Editorial: Nova Junta, nous reptes 
p.4 Acció ambiental: DEPANA presenta al·legacions contra l'abocador de la pedrera Berta / 
20è aniversari del referèndum per conservar Castell 
p.5 La terrible i oblidada realitat dels ocells de cant  
p.6 DEPANA valora positivament la suspensió de l'espectacle de dofins al Zoo de Barcelona  
p.8 Especial Assemblea 
p.9 Converses amb els socis: Judith Mira 
p.10 Agró ciència: És possible tenir dunes en platges urbanes? 
p.12 Viatge al cor verd del Camerun 
p.13 Centrals: Els ecosistemes en venda  
p.16 Al natural: Entrevista amb Josefina Castellví 
p.18 La Misce 
p.20 Activitats: Pedres venerables, gatoses, dofins i una tortuga solitària 
p.23 Agromaniacs: Blocs, llibres… / DRAP-ART: El reciclatge com a obra d'art 
p.24 En contra: Fer país, o fer bullir l'olla 
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Número 27 
Portada: QUE NO ES BULLI EL NOSTRE PATRIMONI! 
 
p.2 La denúncia: El Montseny, la punta del Iceberg 
p.3 Editorial: El triangle del progrés 
p.4 Acció ambiental: 20 anys del Pla Delta 
p.5 Salvem la zona agrícola del Prat! 
p.7 Sobre l'ampliació del circuit de velocitat de Catalunya 
p.7 Recurs contra el pla hidrològic de l'Ebre 
p.8 Actualitat dels óssos dels Pirineus 
p.9 Agró ciència: Disruptors endocrins, els tòxics d'última generació 
p.10 Converses amb els socis: Salvador Maluquer 
p.12 Centrals: "El Bulli Foundation": deconstruint el Cap de Creus 
p.16 Al natural: Entrevista amb Núria Esponellà 
p.18 La Misce 
p.19 Activitats: De l'àliga pescadora a la tomata de mar, passant per Picancel 
p.23 Agromaniacs: Expo: "Les dones imaginàries" / Llibre: Guia pràctica per conèixer la 
natura de Catalunya / "El dia que vaig veure un llop" 
p.24 En contra: Parlament petitp.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 28 
Portada: LA MAR I EL CANVI CLIMÀTIC 
 
p.2 La denúncia: No a la construcció dins el Parc de l’Oreneta 
p.3 Editorial: La ciència i la conservació 
p.4 Acció ambiental: Educant escoles i empreses amb el nostre voluntariat /  Troben morta 
l’ossa Aubèrta a la val d’Aran 
p.5 Novetats de la campanya contra el nou Bulli a Cala Montjoi 
p.6 Nova campanya el passat estiu per a salvar la mona de Berberia 
/ DEPANA s’estrena al saló pel benestar animal Animaladda 
p.7 Els ocells cantaires, més desprotegits 
p.8 Valoracions sobre la nova ZEPA marina Baix Llobregat-Garraf 
p.9 Converses amb els socis: Jaume Viader 
p.10 Agró ciència: Polònia, un viatge a les últimes planes verges d’Europa 
p.11 La petjada ecològica 
p.12 És beneficiós el turisme ecològic per a la Natura? 
p.13 Centrals: El canvi climàtic i l’acidificació dels mars i oceans 
p.16 La Misce 
p.18 Al natural: Entrevista amb José Luis Gallego 
p.20 Activitats: Cérvols, grues, salamandres, frares I roures rebrotats 
p.23 Agromaniacs: El bloc: bloc.creaf.cat / Llibre: Recordant bells temps / "Megafòrbies a 
Barcelona" 
p.24 En contra: Castor 
 
Durant el 2014, han estat membres del Consell de redacció, Toni Aparicio, Jordi Cebrián, 
Joan Cuyàs, Joan Maluquer, Albert Molero i Eva Yus, essent-ne la Direcció i edició 
periodística responsabilitat de Duaita Prats. 
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L’Agró Negre és un projecte de DEPANA que va néixer amb la voluntat de fer de nexe de 
comunicació entre l’entitat i els seus associats, i alhora 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. 
 
L’equip de treball de L’Agró Negre-Gener 2015 
 

4.2.2. AGENDA D’ACTIVITATS 
 

4.3. Participació 
S'ha fet l'Assemblea ordinària de sòcies a la que han vingut 27 persones, així com una 
reunió del grup d'activitats perls voluntaris més actius, en la que es van presentar les 
campanyes en marxa. 
 
S'ha atès a nombrosos voluntaris, per correu i als que s'ha convidat a les sortides. Alguns 
s'han sumat als diferents grups de treball. Tot i així, hi ha un problema clar de fidelització i 
s'ha creat un grup de treball per muntar un pla de voluntariat. S'han fer 3 reunions, s'ha 
elaborat el pla, l'enquesta per als candidats, s'han començat a elaborar les fitxes dels 
diferents voluntariats que oferim. També s'ha creat una pàgina dedicada al web, on s'han 
introduit els tres voluntariats més actius que tenim.  
 
També s'ha fet voluntariat amb escoles, dintre d'un conveni signat amb el Consorci del Parc 
de Collserola. 
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5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors 
 

5.1. Activitats institucionals, resum d’algunes intervencions, any 2014 

 Assistència a la reunió del plenari del Consell de Ciutat, al Saló de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 Assistència,a les reunions convocades pel OPAB 

 Assistència a les reunions del Consell de MA i S. del Dte. de Gràcia. 

 Participació a la Comissió de catalogació i protecció dels arbres d’interès local de la ciutat 
de Bcn. Dept MA, Ajunt. Bcn. 

 Presència als actes assignats dins la programació de la Verdinada/Lluïsos. 

 Assistència a la reunió del Consell de MA i S.de la ciutat de Bcn. 

 Assistència a la Fira de la Terra. 

 Assistència a l’acte de lliurament dels premis “Vila de Gràcia”. 

 Assistència a la Fira d’entitats, Primavera verda/Dte. del  Coll. 

 Participació a la reunió al DTS dins la “Comissió per a la prevenció de la contaminació 
lluminosa” de la DGrl.de TS. 

 Reunions regulars i periòdiques amb el Tresorer, seguiment de diverses gestions, 
pagaments, etc. 

 Participació a la Comissió de Qualitat Ambiental, convocats pel DTS.  

 Participació al Observatori del Paisatge de Cat del DTS 

 16/12 assist. Entrega Premi "Barcelona" del Consell Municipal de Convivència, Defensa i 
Protecció dels Animals, a la iniciativa en favor dels drets dels animals, edició 2014 

 29/10 Assist a l'entrega de la medalla d'or al mèrit cívic a Neus Català i Pallejà 

 29/04 Assist. A la jornada Adaptació i mitigació del canvi climàtic: presentació dels darrers 
informes de l’IPCC  

 26/03 Assist. Sessió plenària BARCELONA1 Pla de Gestió de l'Aigua a Catalunya  

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

 
Es va assistir a una reunió en la que es va plantejar la problemàtica de la disminució 
del nombre d'aus i la desparacició de diverses especies emblemàtiques com la polla 
blava. 
 
5.1.2. Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
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Assitim puntualment a les sessions de plenari del Patronat anuals (2) i a les 
comissions permanents (4) mitjançant el nostre representant Antoni Plans. El Parc 
està en un moment força dolent, ateses les retallades patides, la manca de voluntat 
per aportar solucions del President del Patronat i el menysteniment sistemàtic dels 
espais naturals per part del Govern actual de la Generalitat. 

 
5.1.3. Consell Consultiu del Parc Natural de la Serra de Collserola 
 

S’han celebrat, com sol ser anualment habitual, dues reunions del Consell 
Consultiu del Parc de Collserola. Totes dues reunions han tingut com a 
denominador comú principal l’aprovació del nou Pla Especial de Collserola. Si 
l’anterior, actualment vigent, és l’anomenat PEPCo (Pla Especial de Protecció 
de Collserola) el nou Pla té com a objectiu adaptar el Pla Especial de 
Collserola a la situació legal per la qual aquest espai natural té com a figura 
de protecció la de Parc Natural. El nou Pla, que és anomenat PEPNat (Pla 
Especial de Protecció del Parc Natural de Collserola) ha de ser aprovat 
seguint els passos proposats per l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) de: 
(1) Febrer 2015 Avançament de Pla; (2) Exposició pública +Procés de 
participació ciutadana; (3) Text definitiu; (4) Nova exposició pública.  
DEPANA, juntament amb la resta d’entitats emmarcades en la PCDC vam ser 
molt crítics perquè pensem que la participació ciutadana ha de ser prèvia a la 
redacció de qualsevol avançament de Pla.  
 

 
5.1.4. Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny 

 
Aquest any hi han hagut dues reunions del Consell Consultiu en el que participem.  
Sol ser un òrgan bastant tranquil, on els funcionaris porten ben preparades les 
exposicions i els temes en general. Es van donar bones notícies, com que l'àmbit 
MAB de la Reserva de la Biosfera del Montseny s'ha ampliat a l'exterior (cingles del 
Bertí i Riera d'Arbúcies) i que, per contra, el decret d'ampliació del Parc està encallat 
en algun lloc de la Generalitat. 
 
Les actuacions d'inversió més o menys ben empleades, però que sempre impliquen 
un pressupost alt en coses que segurament nosaltres no invertiríem. Nogensmenys 
hi ha dos temes candents: la pista entre el càmping Les Illes i Sant Bernat que es vol 
asfaltar (promogut per l'ajuntament del poble de Montseny- present l'alcalde a la 
Comissió) i noves idees de transformació que vol fer la Generalitat al cim del Turó de 
l'Home, amb un nou observatori meteorològic. Sobre el primer, es va passar ben 
ràpid dient que finalment s'està fent una avaluació de l'impacte ambiental sobre la 
que haurà declaració de tal impacte (cosa que pertoca a la Generalitat i que volien 
evitar). De moment, calma, però una mica tensa, amb l'alcalde força vehement 
defensant la pista. Va sortir a informació pública després de la reunió al desembre de 
2014, a la que vam presentar al·legacions d'acord amb la Coordinadora per al a 
Salvaguarda del Montseny. El segon va provocar algunes reaccions més dures, no 
en và és un clàssic de tensions, ara que ja teníem el Turó mínimamment encalmat. El 
germà del Conseller Puig vol fer un nou observatori al cim amb vigilant permanent 
(com ja existia fa 10 anys). Un cop hi ha un PE (Pla Especial) aprovat que ho 
regulava tot, sembla una mica absurd tornar enrere i, a sobre, fer un edifici nou, quan 
es pot fer tot al cim del costat (Puig Sesolles) on hi havia la base militar. La Diputació 
i els alcaldes no estan massa d'acord amb aquest tema. 
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5.1.5. Consell de caça extraordinari de Caça de Catalunya 
 
El més destacable per el qual s'exposa el nou decret d'emergència cinegètica; es 
declararà on hi ha una situació justificada i on els sistemes de control normals no 
siguin suficients. si se superen: 

  els 8 senglars/100ha en almenys en el 33% de la comarca 
  30 conills caçats/km2  
 o 50conills /km2 de mitjana hivernal 
 o danys reiterats en els darrers anys 

Aquesta declaració d'emergència cinegètica permetrà exercir el dret a prendre 
mesures excepcionals de caràcter ambiental i/o cinegètic. 
 
Cal destacar que s'ha acabat amb els alliberaments indiscriminats de conills a 
Catalunya. Ara, cada cop que hi ha moviments de conills han de ser justificats i 
acompanyats de certificats veterinaris.  

 
5.2. Activitat Internacional de DEPANA 

 
L’activitat internacional de DEPANA durant el 2014 s’ha centrat en dues organitzacions 
de les que som membres, MedPAN i la UICN. Durant aquest període hem seguit 
participant activament a MedPAN des de la seva junta directiva. De tota l’activitat duta a 
terme a MedPAN, és especialment rellevant l’assemblea general celebrada del 24 al 28 
de novembre a Tirana (Albània), associada al taller d’intercanvis que cada any organitza 
MedPAN. Enguany  hi van participar dues persones en representació de DEPANA, la 
Presidenta Marta Gumà i la Purificació Canals.  Durant l’assemblea vam renovar la 
participació de DEPANA a la junta directiva de MedPAN i continuem ostentant-ne la 
Presidència. Es va nomenar Presidenta de MedPAN la Purificació Canals, en 
representació de DEPANA i la Marta Gumà com a substituta.  
L’informe d’activitat d eMedPAN està disponible en l’enllaç 
www.medpan.org/documents/10180/0/Temporary+2014+activity+report/9429c2e5-a31c-
4edf-9b08-3ec307092035   i, pel que fa a les activitats dutes a terme des de la 
Presidència de MedPAN durant el 2014 s’adjunta el detall en una llista annexa i inclouen  
a més a més nou reunions de junta directiva més dues del bureau. 
Dins d’aquesta llista, cal subratllar especialment tots els temes associats al seguiment 
del Conveni de Barcelona i el de Diversitat Biològica i la participació en les principals 
reunions, com el SBSTTA o la COP12 celebrada a Corea. Aquest any des de MedPAN 
s’ha dut a terme una activitat de formació a Catalunya; el curs sobre metodologies de 
seguiment del canvi climàtic en AMP que vam organitzar a Cadaqués, el mes d’abril, en 
col·laboració amb els Parcs de Cap de Creus i de les Illes Medes, el Montgrí i el Baix 
Ter. 
El 2014 ha estat l’any de celebració del Congrés mundial de parcs i àrees protegides, 
que organitza la UICN cada 10 anys. DEPANA va poder ser-hi present com a membre 
de la UICN gràcies al suport econòmic de MedPAN. Durant aquest congrés, celebrat a 
Sidney del 12 al 20 de novembre, es va participar en un gran nombre de tallers i altres 
actes, incloent els organitzats des del Comitè espanyol de la UICN. Una part important 
dels esdeveniments van estar associats a aportar la visió mediterrània en aquest debat 
mundial sobre les àrees protegides. Actualment d’està preparant un acte a Barcelona 
per difondre els reculats de Sydney. 
També dins el context de la UICN, DEPANA va participar en l’assemblea del Comitè 
espanyol, celebrada el desembre a Màlaga on, a més a més, es commemoraven els 25 

http://www.medpan.org/documents/10180/0/Temporary+2014+activity+report/9429c2e5-a31c-4edf-9b08-3ec307092035
http://www.medpan.org/documents/10180/0/Temporary+2014+activity+report/9429c2e5-a31c-4edf-9b08-3ec307092035
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anys de la fundació del Comitè, i en el qual DEPANA va tenir un paper rellevant durant 
molts anys.  

 

Activities of the President in 2014 / Activités de la Présidente en 2014   

 
Date and venue/ date 

et lieu 

Meeting’s organizer / 

organisateur de la 

réunion 

Objective of the meeting/objectif de la réunion 

14-17/01, Antalya 

(Turkey) 

PEGASO  Réunion générale finale du projet PEGASO / Final meeting of 

PEGASO project 

28/01, Barcelona UpM / UfM Réunion avec le Secrétariat de l’UpM / Meeting with the UfM 

Secretariat 

29/01, Paris CEPF Table ronde des bailleurs en Méditerranée / Donor Roundtable 

Meeting for the Mediterranean 

30/01, Embiez (France) l’Institut 

Océanographique Paul 

Ricard 

Réunion avec l’Institut Océanographique Paul Ricard / 

Meeting with Oceanographic Institute Paul Ricard 

15/03, Madrid TED TEDxESCP 

19-20/03, Incheon  

(Korea) 

UN ESCAP East and 

North-East Asia Office 

 

Steering Committee of North-East Asian Marine Protected 

Areas Network (NEAMPAN) / Comité de Pilotage du réseau 

d’aires marines protégées d’Asie du Nord-Est 

25/03, Barcelona MedSea project MedSea reunion / meeting 

10-11 / 03, Jordan UfM / UpM Réunion de consultation des acteurs en préparation de la 

Conférence Ministérielle sur l’Environnement et le 

Changement Climatique de l’Union pour la Méditerranée / 

Stakeholders consultation group meeting in preparation of the 

Ministerial Conference on Environment and Climate Change 

of the Union for the Mediterranean 

1-4 / 04, Cadaqués MedPAN Formation changement climatique / Training climate change 

7-11/04, Malaga CDB / CBD - 

PNUE/PAM / 

UNEP/MAP 

atelier AIEB / EBSA workshop 

19-24/05, Roma CGPM / GFCM 38
ème

 session de la CGPM / 38
th
 session of the GFCM 

20-21/05 Malaga UICN-Med Reúnion de travail du group d’experts marins du projet 

POCTEFEX Alboran 

3-4/06, Pineto-Silvi 

(Italy) 

Adriapan Atelier final du projet PANforAMaR  

« Horizon 2020 – Initiative Adriatique et Ionienne et objectifs 

d’Aichi » / Final workshop of the PANforAMaR project 

“Towards 2020 - Adriatic and Ionian and the Aichi targets” 

6/06, Tirana MedPAN Réunion avec le Ministère de l’Environnement en Albanie / 

Meeting with the Ministry of Environment in Albania 

10-11/06, Marseille MedPAN Comité Scientifique MedPAN / Scientific Committee 

MedPAN 

12/06, Barcelona UpM / UfM Réunion du Comité sur l’Énergie, l’Environnement et l’Eau de 

l’Assemblée Parlementaire de l’Union pour la Méditerranée / 

Meeting of the Committee on Energy, Environment and Water 

of the Parliamentary Assembly of the Union for the 

Mediterranean 

13/06, Marseille MedPAN Comité Consultatif / Advisory Committee 

17-19/06, Almeria UICN/Junta de 

Andalucía 

Cloture du projet POCTEFEX Alboran 

20/06, Paris Forum for peace / 

Forum pour la paix 

Conférence partenariats euro-méditerranéens / Conference 

euro-mediterranean partnerships 

21-28/06, Montreal CBD/CDB 18
ème

 réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des 

avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA 18) 

de la CDB – Atelier sur la 4
ème

 édition du Global Biodiversity 
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Outlook (GBO 4) / CBD eighteenth meeting of the Subsidiary 

Body on Scientific, Technical and Technological Advice 

(SBSTTA 18) - Workshop on the fourth edition of the Global 

Biodiversity Outlook (GBO 4) 

27/06, Valsaín 

(Segovia) 

Ministère de 

l’Environnement 

Espagne / Ministry of 

Environment Spain 

Formation pour les parcs espagnols / Training for Spanish 

Parks 

1/07, Roma PNUE/PAM - 

UNEP/MAP 

Réunion avec le PNUE/PAM, le WWF et le CAR/ASP pour 

préparer une nouvelle proposition CE / Meeting with 

UNEP/MAP, WWF and RAC/SPA to prepare a new EC 

proposal 

2-3/06 Tirana (Albanie) Réunions préparation atelier et AG MedPAN Ministère de 

l’environnement 

3/07, Barcelona UpM / UfM Réunion avec le Secrétariat de l’UpM sur la proposition de 

projet AIEB / Meeting with the UfM Secretariat on the EBSA 

project proposal 

6-6/07 Ustica (Sicilia) CA MedPAN 

29/07 L’Estartit 

(Girona) 

Parc Natural d eles Illes 

Medes, el Montgrí i el 

Baix Ter 

Conférence sur l’acidification de la Méditerrané et la 

contribution des AMP comme sentinelles du changement 

climatique 

10/09, Tunis CARASP / RACSPA Réunion avec le nouveau directeur du CARASP / Meeting 

with the new RACSPA director 

12/09, Marseille MedPAN Formation d’équipe / Staff training 

16/09, Marseille MedPAN  Réunion avec le Programme MED et MedWet / Meeting with 

Programme MED and MedWet 

17/09, Monaco MedPAN  Réunion avec le consultant sur l’étude des besoins financiers    

/ Meeting with the consultant on the study on financial needs 

assessment   

18/09, Monaco Prince Albert II of of 

Monaco Foundation 

Réunion sur le sanctuaire Pelagos – Réunion sur le fonds 

fiduciaire / Meeting on Pelagos Sanctuary – Meeting on the 

trust fund 

26/09, Malta MEPA Atelier LIFE+ Migrate / LIFE+ Migrate workshop 

29/9, Barcelone Club of Rome Speaker  à la conference : Durabilité, economie et 

changements climatiques 

3-17/10, Pyeongchang 

(Korea) 

CBD / CDB Réunion SOI et 12
ème

 Conférence des parties de la CDB /  SOI 

meeting and CBD COP 12  

27/10, Barcelone Sant Pau, Generalitat de 

Catalunya, Millenium 

campaign & nrg4SD 

Speaker at the Round Table: “Towards Sustainable 

Development: Assessing Progress and Paving the Way to the 

Future”. Roundtable on the United Nations Post-2015 

Development Agenda 

6/11, Barcelone MONALISA 2.0 

SECURING THE 

CHAIN BY 

INTELLIGENCE AT 

SEA 

EU Project. Universitat 

Politècnica d 

eCatalunya (Nautical 

School) 

INTERNATIONAL CONFERENCE : Intelligence at Sea 

12-19/11, Sydney IUCN / UICN Congrès Mondial des Parcs / World Park Congress 

24-28/11, Tirana MedPAN Atelier et Assemblée Générale MedPAN et comité de pilotage 

/ Workshop and General Assembly MedPAN and Steering 

Committee 

2/12, Monaco Prince Albert II of 

Monaco Foundation 

Commission Mondial des Océans / Global Ocean Commission 

meeting 
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5.3. Grup de treball d’Àrids de Catalunya 

Aquest any no hem estat convidats a cap reunió d’àrids. S’entén que no s’ha fet cap 
reunió, ja que va canviar el responsable de la Direcció General de Mines i també van 
canviar la manera de fer. 
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6. Secretaria general 
 

6.1. Sessions de Junta Directiva 
 

Durant l’any 2014 s’han convocat reunions de Junta Directiva cada tres setmanes. S’ha 
elaborat l’ordre del dia i s’ha compilat i arxivat les actes de les reunions. S'ha preparat, 
d’acord amb el President, l'ordre del dia de l'Assemblees Generals de Socis, s'ha 
redactatat l'acta i s'ha redactar la Memòria anual de l’actuació de la Junta Directiva i el 
Programa anual d’actuació. 
 
S’ha dut a terme la supervisió del personal contractat. 

 
 

6.2. Secretaria tècnica 
 

Durant l’any 2014 l’equip ha estat el mateix que al 2013 amb una persona a la secretaria 
tècnica a 25h de jornada. 
 
A les tasques de la secretaria tècnica s’ha portat a terme la presentació d’un projecte 
per demanar subvenció a l’Ajuntament de Barcelona. La subvenció ha estat atorgada i 
des de la secretaria amb l’ajuda de membres de la junta directiva s’ha pogut coordinar la 
realització del mateix.  
 
S’ha donat suport en l’elaboració del Pla de voluntariat per DEPANA. 
 
S’ha seguit en la línia de l’any passat intentant realitzar una despesa adequada de 
material d’oficina i d’altres serveis necessaris com ara el aparells elèctrics. 
 
S’ha incidit en la millora de la seu, renovant la instal·lació elèctrica i motoritzant la 
persiana d’entrada del local. 

 
 

6.3. Socis 
 

Durant el 2014 hi han hagut 22 altes de socis i 75 baixes.  
A 31 de desembre de 2014 DEPANA tenia 999 socis. 
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MOTIUS de les BAIXES altres interessos

4%

associat

9%

BdD sense 

actualitzar

3%

defunció

3%

econòmic

22%

no especifica

16%

Se'n va de 

Catalunya

1%

tres quotes 

enderrerides

42%

altres interessos

associat

BdD sense actualitzar

defunció

econòmic

no especifica

Se'n va de Catalunya

tres quotes enderrerides

 
 
 
7. Tresoreria 

 
S'ha seguit una contenció molt dura de despeses, cosa que no ha permès culminar un 
exercici sense dèficit, tot i el manteniment del fons social de l'entitat. El resultat està 
directament lligat a la baixa en els socis, les comissions bancàries i la manca de 
finançament alternatiu per algunes campanyesi activitats que es creuen cabdals per a 
l'entitat tals com la revista, Pirineu i la conservació del litoral. 


