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1.1. Avaluació de projectes i redacció d’informes i al·legacions
Assumpte
Organisme
Modificació Pla General Urbà

Ajuntament Palafolls

Actuació
Al·legacions
16/02/2016

Activitat extractiva annex I.3, codi 2.1. Departament de Territori i
Declaració Impacte Ambiental de l’activitat per
Sostenibilitat
extreure guixos i argiles Los Ons. Termes
municipals de Benifallet i Rasquera

Al·legacions,
5/03/16

Mort d’ocells en el mirador de la Catedral de Ajuntament Vic bisbat de
Sant Pere
Vic

Carta queixa
07/04/2016

Pla Director Urbanístic a la Molina i Masella

Departament de Territori i
Sostenibilitat

Al·legacions
07/04/2016

Modificació Pla Ordenació Urbanística Municipal
Castelló Empúries

OGAU Girona

Al·legacions
07/04/2016

Declaració impacte ambiental de projecte de
accessos ferroviaris al port de Barcelona

Varis

Al·legacions
08/04/2016

Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada Departament de Territori i
d’una modificació d’usos en Sòl No Urbanitzable
Sostenibilitat
al municipi de Pontons, per a reestructurar els
sistemes d’equipaments existents al final del
carrer de Puig Torrat i millorar la seva inserció
topogràfica al territori

Al·legacions,
15/04/16

Denúncia pista forestal Soriguera

DARPM

Al·legacions
26/04/2016

Ajuntament Sant Vicenç
de Castellet

Al·legacions
06/05/2016

Modificació puntual Pedrera moratones

Resolució de la Directora General de Forests
del DARPAMN de 29 d’abril de 2016 que
autoritza excepcionalment a les persones
relacionades a l’Annex 1 de la mateixa dins dels
terrenys agrícoles als municipis del Baix
Departament
Llobregat de Viladecans, Sant Boi, Cornellà de d’Agricultura, Ramaderia,
Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç Pesca, Alimentació i Medi
Natural
dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Molins de
Rei i la de 8 de maig de 2015 de la mateixa
directora derivada de l’anterior dins de
l’expedient DAAM/DZS-EC/16
Petició n.º 0623/2016, presentada por M. L., de
nacionalitat espanyola, sobre la situació de la
queixa EU-Pilot 5866/13/ENVI relativa al Delta
del Llobregat
Pla Especial Urbanístic Parc de Roca Blanca

Recurs
d’alçada,
24/05/2016

Comissió Europea

Petició queixa
25/05/2016

Ajuntament pals

Al·legacions
27/05/2016
3

Síndic de Greuges

Queixa
15/07/16
Admesa amb
la referencia
Q 05031/2016

DARPM

Requeriment
informació
21/07/2016

Ajuntament del Prat de
Llobregat

Al·legacions
05/08/2016

Asfaltat de pista forestal al càmping Les Illes del
Parc Natural del Montseny

Ajuntament de
Montseny/DTS

Al·legacions
complementàr
ies
16/08/2016

Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació
del Polígon d’Actuació 2 de l’ARE Eixample Sud
del Prat de Llobregat

Ajuntament del Prat de
Llobregat

Al·legacions
1/08/2016

Pla Director Urbanístic Gran Via - Llobregat,
L'Hospitalet de Llobregat

Territori i sostenibilitat

Al·legacions
07/10/2016

DGEMSI

Al·legacions
28/10/2016

Modificació puntual del pla especial urbanístic
de l'àrea esquiable Peülla-Muntanyó-Rialba, al
municipi d'Alt Aneu, al Pallars Sobirà

Ajuntament Alt Àneu

Al·legacions
9/11/2016

Ipcena Pla Especial Urbanístic Baqueira Beret

Ajuntament Alt àneu

Al·legacions
11/11/2016

Contribució al projecte de fitxes de les petites
illes del Mediterrani (PIM)

Conservatoire du Littoral

Fitxa Illa de
Buda
13/12/2016

Problema de la caça al delta de Llobregat.

Expedient DAAMDZS-EC/16
Àrea Residencial Estratègica eixample sud del
Prat de Llobregat

Investigació minera exp10323

Aquests documents no haurien estat possibles sense la participació de les següents
voluntàries: Mònica López, Raquel Sánchez i Montse Feliu. El nostre agraïment.
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1.2. Accions judicials
Assumpte

Organisme

Actuació

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el
que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones
hidrogeográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y
de la parte española de las demarcaciones
hidrogeográficas del Cantábrico oriental, MiñoSil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, sólo
respecto del Plan Hidrológico de la parte
española de la demarcación hidrogeográfica
del Ebro

Tribunal
Suprem

Conjunta
amb
la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre i 14 Ajuntaments de
lla
zona.
Iniciat
per
derogació
sobtada
de
l'anterior Pla al novembre
de 2015. En fase de
formalització de Demanda

Decret 139/2014, de 14 d’octubre, 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 concursos de cant,
iniciat el gener de 2015

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya

Conjunta
Finalitzat.
breu.

Modificació puntual del Pla general metropolità
a l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat
aprovada definitivament pel conseller de
Territori i Sostenibilitat el dia 14 d’abril de
2015, i també contra la revisió del Pla especial
del Parc Agrari aprovada definitivament per la
comissió territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona el dia 5 de març de
2015, iniciat al juliol de 2015

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya

Ara en fase de conclusions

Resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de 12 de gener de 2016 ,
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) de 17 de febrer de
2016, que aprovava definitivament el Pla
director urbanístic dels àmbits d’activitat
econòmica del Delta del Llobregat que afecta
els municipis de Gavà, de Sant Boi de
Llobregat i Viladecans

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya

Formalitzat
Demanda

Contra la Resolució de 11 de desembre de
2015 del Secretari de Medi Ambient i
Sostenibilitat del DTS desestimatòria del
Recurs d'alçada interposat contra la Resolució
de 20 d'abril de la Directora General de
Qualitat Ambiental que desestimava la
Sol.licitud d'exigència de responsabilitat
ambiental contra l'empresa Iberpotash per
danys ambientals a les masses d'aigua de la
conca del riu Llobregat.

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya

Es presenta contenciós
administratiu junt amb la
Federació d'Ecologistes de
Catalunya, el Col·lectiu
l'Alzina i el CEPA

amb
ADDA.
Sentència en

escrit

de
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1.3. Campanyes:
1.3.1. CAMPANYA DE DEFENSA D’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 establia 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 permetia la captura de uns 150,000 individus.
El contenciós administratiu que es va interposar el 2014 al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, conjuntament amb l’associació ADDA després que el govern de la Generalitat no
tingués en consideració les al·legacions presentades per DEPANA, es troba actualment
pendent de sentència.
No obstant, DEPANA conjuntament amb l’ASPARC, Associació Professional d’Agents
Rurals de Catalunya es va reunir amb la Direcció Gral. de Polítiques Ambientals del
Departament de Territori i Sostenibilitat a fi de denunciar i pressionar perquè es derogués
l’esmentat decret per considerar-lo il·legal. Així mateix durant el mateix any la Comissió
Europea va iniciar un expedients sancionador per permetre les captures de milers d’aus
efectuades en diverses comunitats autònomes de l’Estat Espanyol, arran d’una queixa
interposada per una associació ecologista gallega. Val a dir que en aquesta carta de la
Comissió Europea també s’esmentava la queixa interposada per DEPANA l’any 2012. Tots
aquests fets han culminat en l’anunci públic per part del Director Gral. de Polítiques
Ambientals conforme no s’autoritzaria cap captura d’aquests ocells durant l’any 2016. Es va
enviar un comunicat de premsa celebrant aquesta decisió de la Generalitat de Catalunya.
Es pot afirmar doncs que s’ha aconseguit aturar, la captura d’ocells fríngil·lids a Catalunya,
encara que restem amatents a qualsevol moviment per part de la Generalitat de Catalunya
en aquest sentit.
1.3.2. CAMPANYA DELTA DEL LLOBREGAT
DENÚNCIA
Campanya contra la caça en Change.org i entrega de 100.000 signatures.
VISITES GUIADES
1. Cens alternatiu d’ocells hivernants al Delta Llobregat (9 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 actualitzar les dades de la nova IBA (Important Bird Area) i
divulgar els seus valors entre les persones que no la coneixen.
2. Indignats amb les invasores(21 de febrer)
Actuació de localització i eliminació de plantes invasores (principalment miraguano) a la
pineda de Gavà. Explicacions sobre les alteracions que suposen aquestes plantes invasores
sobre l’ecosistema del Delta.
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3. Sortida al Meandre de Ca n’Albereda, a Sant Andreu de la Barca (12 de març)
Recorregut de descoberta de fauna i flora, en especial ocells, del meandre de Ca n’Albereda
(al Llobregat, a l’alçada de Sant Andreu de la Barca). Transitem per una zona agrícola i
visitem unes basses de recàrrega de l’aqüífer de la cubeta de Sant Andreu que s’han
convertit en un destacat aiguamolls
4. Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat(7 de maig)
Cursa ornitològica cooperativa, amb varis equips per prospectar el territori. Objectiu doble:
demostrar la importància del Delta no protegit pels ocells migradors i consolidar informació
de zones potencialment amenaçades.
5. Testing de biodiversitat a Riu Vell(14 de maig)
Jornada d’investigació de camp, consistent en fotografiar el màxim d’espècies de flora i
fauna dins d’un espai sotmès a un perill imminent d’urbanització, com és l’antiga llera del riu
Llobregat. El propòsit és donar a conèixer els valors naturals d’aquest espai i exigir llur
preservació.
6. Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat(2 d’octubre)
Cursa ornitològica cooperativa, amb varis equips per prospectar el territori. Objectiu doble:
demostrar la importància del Delta no protegit pels ocells migradors i consolidar informació
de zones potencialment amenaçades.
COMUNICACIÓ i DIFUSIÓ
Exposició sobre el Delta del Llobregat, al CC Can Verdaguer, Barcelona, i al CC Vil·la
Florida, Barcelona.
5 entrevistes per la Radio del Prat (programa Planeta Prat) per parlar del cens d’ocells
hivernants, de la marató ornitològica cooperativa de primavera, del testing al Riu Vell del 14
de maig, del comunicat de DEPANA sobre la cacera el 22 de juliol, del Change.org d’agost
“Aturin la matança d'aus al delta del Llobregat!”.
6 notes de premsa.
Aportacions regulars a l’Agró Negre.
Butlletins regulars amb activitats i notícies a la llista “Amics del delta”.
Publicació mensual en línia del Noticiari Ornitològic L’Atre Delta.
Publicació d’un article a la revista de tirada estatal Quercus “El pico menor, nova espècie
para el delta del Llobregat”.
Col·laboració amb La Riuada (“La problemàtica de la caça al delta del Llobregat”).
ALTRES
17 de febrer, 15 de juliol y 14 desembre: reunions amb el tinent d’alcalde tinent de Ciutat
Sostenible de Sant Boi Josep Puigdengolas per tractar el tema de la caça indiscriminada al
Delta del Llobregat.
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29 setembre: reunió amb Josep Pena (Direcció de Serveis Territorials d’Agricultura a
Barcelona) per entregar les signatures de la campanya “Aturin la matança d'aus al delta del
Llobregat!”
12/1/16 i 13/7/16: reunions amb l’autoritat portuària sobre els impactes dels nous accessos
al port de Barcelona.
22 de juny: reunió amb el Director general de Polítiques Ambientals Sr.Ferran Miralles
Acord amb l’Ajuntament de Gavà per restaurar una zona humida de la Pineda de La Pava.

2. Àmbit de Programes, Projectes i Estudis
2.1. Ós bru
Durant la primavera de 2016 Marc Alonso, membre de la Junta Directiva i expert en l’ós bru,
ha pogut localitzar i monitoritzar una óssa amb cadells al municipi de Naut Aran, a la Vall
d'Aran.
La família ursina ha estat seguida durant 10 dies, a una distància suficient per tal de no
provocar cap molèstia a aquesta espècie protegida
El seguiment s'ha fet amb estreta col·laboració amb el Conselh Generau d'Aran (CGA),
reprenent així les relacions entre les dues institucions, inexistents fins aquest moment.
També i amb col·laboració dels guardes del CGA, s’han recollit mostres de genètica per a la
seva anàlisi en el laboratori, a fi i efecte de conèixer la genètica de la mare, dels petits i del
progenitor.
Paral·lelament al seguiment, s'ha realitzat un reportatge fotogràfic i audiovisual a càrrec del
fotògraf de natura i membre de DEPANA, Oriol Alamany.
La posterior difusió del material obtingut a través d'una nota de premsa de DEPANA, ha
obtingut un molt important ressò mediàtic, i les imatges han estat emeses en diferents
televisions, TV3, TVE, i en horaris de màxima audiència. També la premsa escrita i la ràdio
ha recollit aquesta informació i el membre de la Junta Directiva i expert, Marc Alonso ha fet
diverses declaracions a diferents mitjans.
També s'ha establert un pacte entre totes las administracions implicades en la conservació
de l'ós bru al Pirineu, CGA, Generalitat de Catalunya, i ONC (França) perquè un cop
coneguts els resultats de la genètica dels óssos, sigui DEPANA qui gestioni el "bateig" dels
cadells.
Actualment aquesta campanya està en marxa, i sembla que amb una bona acceptació entre
els socis i simpatitzants. Un altre cop el ressò mediàtic ha estat de gran impacte, amb
notícies als mitjans, TV3, premsa i ràdio.
Durant el seguiment primaveral també s’ha pogut localitzar una segona óssa amb 3 cadells
al terme de Naut Aran. S'han recollit les corresponents mostres de genètica i estem a
l'espera de conèixer els resultats.
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A nivell de Generalitat Catalunya s'han mantingut reunions amb els responsables del Piros
Life, per tal d'establir un conveni de col·laboració entre ells i DEPANA. Tot i manifestar la
seva disposició encara esperem que aquest tema es concreti. No hem rebut de moment cap
document tot i la nostra insistència.
Marc Alonso ha fet una xerrada sobre l'ós bru a l'escola de Salardú, Vall d' Aran per donar a
conèixer entre els mes petits aquesta espècie
S' ha assessorat als Maristes de Lleida sobre un projecte científic sobre l'ós bru.
S'han continuat establint ponts de diàleg i col·laboració entre els col·lectius implicats amb
l'ós bru, especialment ramaders i caçadors.
Es continua potenciant i difonent l'ecoturisme envers aquesta espècie, amb empreses
especialitzades i mitjans de comunicació
DEPANA continua sent el principal actor, fora de les Administracions publiques, implicat en
la conservació de l' ós bru als Pirineus.
Som la ONG més activa, coneguda i amb més prestigi que treballa amb el seguiment i
conservació de l'os bru als Pirineus.

2.2. Defensa i Protecció dels Animals
Un dels compromisos 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 durant l’any 2016 en diverses comissions de treball.
Durant l’any 2016 s’ha continuat treballant amb l’objectiu d’intentar millorar el benestar dels
animals del Zoològic de Barcelona. A tal efecte s’ha assistit a diverses reunions del “Grup
per un nou model de Zoo” constituït pel mateix ajuntament de Barcelona i del qual en són
membres integrants. Des de DEPANA s’ha continuat denunciant en diverses ocasions el mal
estat de moltes de les instal·lacions del zoo de Barcelona així com de les condicions en les
quals es troben molts dels animals allí allotjats i causades, en bona part, per la mala gestió
diària en serveis com per exemple el de manteniment. També s’han demanat explicacions
del per què una institució científica com hauria de ser el zoo de la nostra ciutat permet el
lloguer d’una carpa situada al costat del dofinari on tenen lloc festes nocturnes fins a altes
hores de la matinada. No s’ha rebut resposta de tals afers. Donades totes aquestes
situacions es va aprovar en una reunió de la junta directiva denunciar al zoo de Barcelona
per incompliment de la Llei 31/2003 de Conservació de la fauna silvestre als parcs zoològics
quan es considerés oportú. S’ha seguit la via del diàleg sense haver aconseguit les millores
necessàries pels animals.
No obstant aquests aspectes negatius, l’Ajuntament de Barcelona va anunciar públicament
el tancament definitiu del dofinari que tindrà lloc el 2019, data límit imposada per l’EAAM,
European Association of Aquatic Mammals (associació europea de mamífers aquàtics) per a
reformar les instal·lacions d’acord amb els estàndards requerits per aquesta associació o en
cas contrari el Zoo de Barcelona serà expulsat de la mateixa.
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Aquesta ha estat una reivindicació de DEPANA des de fa molts anys. Ja l'any 2007 vam
endegar una important campanya a nivell internacional que va comptar amb un ampli
recolzament nacional i internacional tant del món científic com associatiu, per impedir la
construcció d'un macro dofinari al que havia de ser el zoo marí a la zona del Fòrum. En la
mateixa línia vam lluitar per acabar amb l'espectacle dels dofins. I l'any 2015 el Consistori
barceloní d'aleshores va decidir suspendre'l. Només restava a aconseguir una "Barcelona
lliure de cetacis en captivitat".
Els quatre dofins que romanen al Zoo de Barcelona pertanyen a l'espècie Tursiops
truncatus, força comú en el nostre litoral. Ara resta pendent que l’ajuntament decideixi quin
serà el millor destí pels 4 dofins mulars que encara romanen en condicions molt precàries en
el dofinari del zoo. N’eren 6 però dos d’ells ja va ser traslladats a l’oceanogràfic de València
atès el seu delicat estat de salut causat per les condicions de captivitat. Aquesta decisió
atendrà d’entre altres, a criteris científics que hauran de contemplar el benestar dels animals
així com el de la preservació dels ecosistemes marins (en el cas d’un possible trasllat a un
santuari).
Amb aquesta decisió, Barcelona se suma a altres indrets doncs ja existeixen precedents
internacionals. Brasil, te les condicions més estrictes per a la tinença de cetacis en
captivitat – i prohibeix la captura/importació/exportació- no hi ha cap dofí en captivitat. El
Regne Unit el 1985 va encarregar un estudi per analitzar si l’exhibició de dofins tenia interès
educatiu o científic i la seva conclusió fou que no. Van establir uns estàndards tan estrictes
per a la seva captivitat que quasi és impossible construir-los. Des del 1993 no tenen cap dofí
en captivitat. A Noruega i a Polònia passa el mateix i no tenen dofinaris. A Islàndia i Àustria
han denegat tots els permisos de construcció de dofinaris.
Resten prohibits també a Costa Rica, Xile, Uruguai i a l’Índia (país on se’ls considera
persones no humanes) i a alguns estats d’Austràlia i EEUU. Xipre, Eslovènia i Croàcia han
prohibit els dofinaris per considerar que en ells es fa un “ús comercial” (prohibit al conveni
CITES) dels animals. Suïssa ha prohibit la creació de nous dofinaris i la importació de
cetacis. Hi hagut diverses intervencions de DEPANA als mitjans de comunicació després de
l’anunci del futur tancament del dofinari.
DEPANA celebra aquesta fita aconseguida i va felicitar públicament amb un comunicat de
premsa a l'Ajuntament de Barcelona per aquest pas endavant. Tanmateix es continua
treballant i reivindicant la millora urgent de les condicions de captivitat de la resta d'animals
del Zoo de Barcelona que no han millorat malgrat les nostres denuncies constants i atesa la
suposada manca de compliment de la Llei 2003 de Conservació de la Fauna Silvestre als
Parcs Zoològics.
Projecte D’on vénen les tortugues?
També s’ha continuat durant el 2016 amb el propòsit de sensibilitzar i conscienciar sobre la
greu problemàtica associada al comerç d’animals silvestres al·lòctons com animals de
companyia. Per això DEPANA ha seguit tenint presència en escoles de la nostra ciutat amb
el projecte subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, “D’on vénen les tortugues”.
El taller ha tingut molt bona acollida tant per part dels alumnes com dels professors.
Malgrat que és un tema inicialment delicat a tractar, (ja que molts nens tenen animals
exòtics a casa com a animals de companyia), “empatitzen” de forma molt ràpida amb el
problema i a traves dels exemples concrets, acaben essent conscients del patiment al qual
exposem als animals i de les greus conseqüències que pot suposar per a la natura de casa
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nostra, la possessió d’aquests animals. També s’informa del marc legal a Barcelona sobre la
tinença d’animals silvestres exòtics.
En xifres:
Nombre de tallers realitzats any 2016: grups
Grups escolars: 24
* Primària ( de 2n a 6è )
* Secundaria ( 1r d’ESO )
Total Alumnes: 598

2.3. 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 de la Xarxa
de Parcs Naturals de la província de Barcelona.
DEPANA gestiona durant el 2016, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, les activitats
d'ús intern amb les empreses adherides i les entitats col·laboradores del programa Parc a
taula, d’acord a tres processos de contractació de serveis: Per al període de l'01/11/ 2015 al
30/04/2016, per un import de 14.876,03 € sense IVA, dels que 9.917,34 € sense IVA
correspondrien proporcionalment als mesos de l’exercici 2016, d'acord a l'expedient de
contracte menor número 2015/8843; de l'01/05/2016 al 30/09/2016, per un import de
12.396,69 € sense IVA, d'acord a l'expedient de contracte menor número 2016/4213; i de
l'01/10/ 2016 al 31/12/2016, per un import de 7.438,02 € sense IVA, d’acord a l’expedient de
contracte menor número 2016/8960.
Coordinar i redactar un catàleg amb la informació de presentació i contacte dels membres
del Parc a taula, així com les gestions d’actualització de la web i l’App del Parc a taula,
gestió de les xarxes socials del Parc a taula, seguiment de la col·laboració amb altres
entitats i àrees de la Diputació de Barcelona implicades i col·laboració amb la participació
d’empreses en la formació i capacitació continuada.
DEPANA finalitza l’encàrrec a 31/12/2016 amb 288 adherits al Parc a taula. Dels quals 28
són allotjaments, 32 cellers, 35 establiments i elaboradors, 126 productors i 67 restaurants.
Tots ells vinculats a 9 parcs de la província de Barcelona. Així, 8 són de l'àmbit del Parc de
la Serralada de Marina, 50 del Parc de la Serralada Litoral, 27 del Parc del Castell de
Montesquiu, 4 del Parc del Foix, 58 del Parc del Garraf, 55 del Parc del Montnegre i el
Corredor, 5 del Parc d'Olèrdola, 59 del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i 22
del Parc Natural del Montseny.
Pel que fa al futur del programa Parc a taula, la Diputació de Barcelona ha iniciat aquest
2016 un procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis per l'organització i
execució del programa "Parc a Taula" 2016-2018, amb un pressupost bàsic de licitació de
123.966,94 €, sense IVA, i una durada de 2 anys, prorrogables 2 anys més. DEPANA hi ha
presentat la seva candidatura i es preveu que la Diputació de Barcelona resolgui el concurs
públic a finals de febrer o principis de març del 2017.
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3. Àmbit d’Activitats
3.1. Relació d’activitats
Al llarg de l’any 2016, el Grup d’Activitats ha procurat mantenir els objectius programàtics
que van quedar expressats en l’anterior memòria:
- Enfortir l’entitat a través de la participació de tothom
- Donar-la a conèixer a l’exterior
- Mantenir la formació pròpia en temes d’ecologia i medi ambient
- Descobrir nous espais i indrets interessants per a l’exploració naturalística
- Mantenir un ambient distès i positiu, amb reunions periòdiques, preferentment setmanals a
la seu de l’entitat.
S’ha mantingut un ritme d’activitats per a l’agenda prou elevat i àgil, que juntament amb les
sortides naturalistes ha incorporat alguns cursets tradicionals o innovadors i xerrades de
temes diversos. Hem constatat un augment relatiu en la participació en les activitats, per bé
que amb una certa variabilitat. Hem procurat recollir i respectar les opinions expressades en
les valoracions de cada activitat per part dels participants.
Algunes persones que comencen participant puntualment en alguna activitat social, acaben
fent-se sòcies i en algun cas assumint responsabilitats, com ara proposant noves activitats o
noves destinacions de sortides naturalistes. En aquest sentit es revela com a una bona eina
per enfortir l’entitat i per divulgar la nostra feina.
En la mida del previst, també han servit per obrir la participació a altres entitats i persones o
grups organitzats, especialment les activitats coordinades a través del GAF. Altrament els
participants tendeixen a opinar que s’han assolit els objectius en formació a través dels
cursos, tallers i les xerrades realitzades. El nivell general de les activitats naturalistes
proporciona un alt grau de coneixements i de satisfacció als participants en aquestes.
Molts dels col·laboradors de la nostra entitat s’esforcen a donar a conèixer indrets poc
concorreguts o desconeguts per a la majoria de la gent. En aquest camp podem dir que
tenim ben assolit l’objectiu per a aquest curs.
Cal agrair l’esforç de tots i cadascú dels integrants del grup d’activitats i dels col·laboradors
habituals que han fet possible la implementació d’una agenda d’activitats prou dinàmica,
variada i enriquidora.
La relació amb la Junta de l’entitat s’ha mantingut ferma però cal millorar els canals de
comunicació mútua.
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3.1.1. Sortides
SORTIDES

DATA

COMARCA

1- Acció forestal a Collserola
2- 6é Cens alternatiu d’ocells
hivernants
3- Acció forestal a Collserola
4- Rastres i petjades sense
neu
5- Vallhonesta, sortida
familiar
6- Ocells a Sant Llorenç de
Montgai
7- Retallades a les invasores
a Gavà
8- Ocells del Besòs

09/01
09/01

Barcelonès
Baix Llobregat

Collserola
Delta del Llobregat

15
27

Barcelonès
La Cerdanya

Collserola
Bellver de Cerdanya

10
18

07/02

Bages

Vallhonesta

8

20/02

La Noguera

20

21/02

Baix Llobregat

St Llorenç Montgai,
Ivars
Gavà, pineda

05/03

Barcelonès

14

9- Meandre de Ca
n’Albereda
10- Sortida familiar a Vilanna
11- Sortida en barca

12/03

Baix Llobregat

Desembocadura
Besòs
Llobregat a Abrera

13/03
03/04

Gironès
El Garraf

13
18

12- Fageda de Puigantic
13- Acció forestal a
Collserola
14- Pont Cabradís
15- Marató ornitològica al
Delta
16- Testing al riu Vell

09/04
17/04

Moianès
Barcelonès

Vilanna i Bescanó
Vilanova i la Getrú,
12 milles mar endins
Collsuspina
Collserola

26
10

24/04
07/05

Solsonès
Baix Llobregat

Guixers
Delta del Llobregat

17
15

14/05

Baix Llobregat

22

17- Acció forestal a
Collserola
18- Tortugues de l'Albera

05/06

Barcelonès

Llera vella riu
Llobregat
Collserola

11/06

Alt Empordà

19- Excursió a Coma de
Vaca
20- Acció forestal a
Collserola
21- Font de l'Amigó
22- Marató ornitològica al
Delta
23- El Garraf, paradís
geològic
24- Acció forestal a
Collserola
25- Curs cants d'ocells
26- Acció forestal a
Collserola
27- Grues a Gallocanta

09/07

24/01
30 i 31/01

ESPAI

PARTICIPANTS

11

8

12
12

Ripollès

Centre recuperació
tortugues
Capçalera del Freser

18/09

Barcelonès

Collserola

10

02/10
02/10

Barcelonès
Baix Llobregat

Serra Marina
Delta del Llobregat

8
12

16/10

El Garraf

PN del Garraf

15

23/10

Barcelonès

Collserola

10

19/11
27/11

L'Anoia
Barcelonès

El Bruc
Collserola

6
22

Aragó

Gallocanta, Belchite

20

26 i 27/11

8
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3.1.2. Tallers
TALLERS
Taller il·lustració botànica

DATA
30/04

PONENT
Xell Campos

PARTICIPANTS
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3.1.3. Xerrades
XERRADES
Viatge Uganda

DATA
04/02

PONENT
Salvador Solé

ESPAI
Llib Horitzons

Contaminació atmosfèrica a
Barcelona
Flora i fauna dunar
Viatge a la Mata Atlàntica
Illa de Gotland (Suècia)
Fotoidentificació de cetacis

10/03

Eva Pérez

seu DEPANA

25/05
9/06
13/10
10/11

Abraham Mas
Pedro Plans
Joan Cuyàs
membres CETACIA

seu DEPANA
Llib Horitzons
Llib Horitzons
seu DEPANA

3.1.4. Fires
FIRES
Fira de la Terra

DATA
16 i 17 abril

LLOC
parc Ciutadella BCN

Fira Entitats Creueta del Coll

28 maig

parc Creueta del Coll BCN

3.2. Grup d’acció forestal
Aquest 2016 el GAF ha ralitzat 5 activitats obertes als socis i públic en general i vàries
sortides/activitats més a Collserola amb voluntaris del grup, amb una participació global de
145 persones i la plantació de 187 arbres (alzines i roures) i arbustos (aladern, cirerer d’arboç,
llentiscle, marfull...)
Hem col·laborat amb els companys de la plataforma SOS Delta del Llobregat en l’eradicació
de planta invasora (principalment miraguà de jardí) a les pinedes no protegides de Gavà.
Continua també l’eradicació del raïm de moro (phitolaca americana)
Patronat de Collserola a la zona de la riera de Can Coll.

en conveni amb el

Així mateix segueix el projecte de recuperació de la zona de la Font del Gos, Collserola (barri
de Cal Notari, Barcelona).
Destacar l’esforç i implicació d’un grup de voluntaris que aquest passat estiu han estat regant
cada setmana els arbres plantats a la zona de la Font del Gos, assolint gràcies a això
supervivències per sobre del 95%.
3.2.1. El Viver Forestal del Bosc de Turull
Seguint en la línia d'anys anteriors, el grup de voluntaris encarregat de regar el viver que
DEPANA té a l’Aula Ambiental del Bosc de Turull ha permès disposar d'un gran nombre de
plançons amb els quals realitzar les plantacions que organitza el Grup d'Acció Forestal entre
els mesos d'octubre i març/abril als diferents llocs on l'associació té signat el conveni de
col·laboració amb el Parc de Collserola. D'entre aquests llocs cal destacar les actuacions
que s'han fet a la Font del Gos, on DEPANA col·labora amb un projecte de diversificació
curricular que està portant a terme l'Institut de secundària Barri Besòs, de Barcelona. Els
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plançons que hi ha a l’Aula Ambiental del Bosc de Turull corresponen a les següents
espècies: alzina, roure, aladerns, llentiscle i cirerer d'arboç; en els dos primers casos, els
exemplars provenen en bona part d'aglans recollits per diferents col·laboradors, mentre que
la resta són d'anys anteriors o bé s'han comprat donades les dificultats que planteja la seva
reproducció a partir de llavor. En el possible, s'ha intentat que la gran majoria dels plançons
estiguin en testos en lloc de safata alveolar de manera que resisteixin millor la carència
d'aigua. La instal·lació d'un sistema de rec automàtic al viver ha facilitat de manera molt
significativa la tasca de rec per part dels voluntaris. Aquest sistema funciona per aspersió i
s'activa un parell de vegades per setmana, de manera que els voluntaris del viver tan sols
han de comprovar que els plançons estiguin en bones condicions i regar amb la mànega en
el cas que es detectin alguns plançons més secs. Aquest any hi ha un total de sis voluntaris
que s'encarreguen de regar el viver.

3.3. Grup de defensa de Collserola
DEPANA col·labora amb el Consorci del PN de Collserola en projectes d’acció i de
comunicació ambiental per donar a conèixer la importància de la protecció de la Serra de
Collserola. En aquest sentit,
(1) hem continuat amb els projectes de col·laboració en matèria d’acció forestal (veure
accions del GAF).
(2) han estat concretats acords per integrar dins de DEPANA voluntaris del PN de Collserola
que no en podran ser pels condicionants derivats de la Llei del Voluntariat (Sèniors de
Collserola, ara autobatejats DEPANA-Caminants Collserola)
(3) s’ha participat en les Trobades d’Entitats, en el marc de les quals s’ha suggerit la
possibilitat de participar en projectes nous i, específicament, en algun projecte de Ciència
Ciutadana.
(veure també http://depana.org/que-fem/ambit-territorial/collserola/)
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4. Àmbit de Comunicació i Participació
4.1. Difusió i comunicació
S’han fet 7 notes de premsa; s'ha atès els mitjans de comunicació que ho han requerit
mitjançant voluntariat. Hem mantingut presència a la premsa escrita, ràdios, així com a la
televisió.
La difusió s'ha dut a terme mitjançant el butlletí electrònic bimensual enviat als socis i
simpatitzants, les publicacions a la pàgina web 1-3 publicacions mensuals i xarxes socials
(Facebook i Twitter).
Facebook. S’han unificat les diverses pàgines de Facebook que tenia DEPANA en una.
Seguidors: 4180.

Twitter: s’ha publicat un total de 554 Tweets, ens han mencionat en 364 tweets, s’han
aconseguit 176.100 impressions. Seguidors: 2921.

4.2. Publicacions
4.2.1. AGRÓ NEGRE
La revista Agró Negre compleix el 2016 el seu dotzè any de publicació. Continua sent la
principal eina de difusió de les diferents tasques de la nostra entitat pel seu coneixement per
part dels socis i simpatitzants i de les altres entitats ambientalistes.
A causa de les dificultats de tresoreria, enguany les edicions han passat de tres a dues, la
primera a principis d’any i la segona, prevista per Nadal, però que per problemes informàtics
no va veure la llum fins al febrer.
La revista manté el mateix consell de redacció. Tanmateix a partir del num. 33 les tasques
d’edició i maquetació recauen en un nou responsable, el soci Oriol Muntané, des del
voluntariat.
Les dues edicions van tenir com a tema central la celebració dels 40 anys de la nostra
entitat.
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La revista n. 32 va incloure un recorregut històric sistemàtic de les actuacions i efemèrides
en les quals DEPANA va intervenir i un recordatori del seu naixement.
El tema de denúncia fou el projecte de BCN World, que amb un altre nom, continua ben
vigent. Acció ambiental va recollir l’èxit de la manifestació d’Amposta contra el
trasvassament de l’Ebre i les crítiques al Pla Delta del delta del Llobregat, amb les obres
previstes a la llera antiga del riu. L’expert Carles Ibàñez ens va parlar extensament de la
política de l’aigua a Catalunya i Espanya des d’una posició crítica. La plana internacional va
estar dedicada als oceans i l’acord de Paris. L’entrevista amb els socis va recuperar un
referent imprescindible de la nostra entitat, Salvador Filella i l’entrevista al natural fou amb el
conegut actor de teatre Jaime Blanch. Una planta ruderal, ben curiosa, el tríbol, va merèixer
la nostra atenció a la secció Agromaníacs. Com a totes les edicions, les diferents sortides i
activitats organitzades per DEPANA tingueren el seu espai en un relat ben ajustat i il·lustrat.
La revista n. 33 va continuar tenint l’aniversari dels 40 anys de DEPANA com a tema
central, amb referències al dinar de celebració amb els socis, que va tenir lloc a Rubí, a la
masia com molt amablement ens va cedir el soci i escriptor Enric Larreula, els escrits dels
diferents expresidents de l’entitat, una aproximació a la gestació de la nostra entitat per part
d’un dels nostres socis més carismàtics Lluis Paluzie i una referència a l’acte celebrat a
l’ICHN, amb la participació de Lluis Toldrà i Jordi Sargatal. A la denúncia es recollí la
campanya de la Plataforma Salvem Conill contra la instal·lació d’una planta de compostatge.
A Acció ambiental ens vàrem fer ressò de la inadmissible matança d’ànecs i altres ocells al
delta del Llobregat, i de l’oferiment que fem a tots els socis per batejar els cadells d’ós
nascuts aquesta primavera al Pirineu català. La plana internacional va donar una molt
completa visió del 6é congrés de la UICN celebrat a Hawaii, on va ser present la nostra
representant internacional Puri Canals. La quitridiomicosis, un fong aquàtic que amenaça
severament les poblacions d’amfibis, fou el tema d’Agrociència. L’entrevista al soci ens va
apropar a un soci veterà mot apreciat, l’escriptor Enric Larreula i l’entrevista central, a un
botànic eminent i llegendari, en Pere Montserrat, que malauradament va traspassà quan la
revista estava a punt de ser rebuda pels socis, i per tant és una entrevista pòstuma. La
preocupant sequera que està afectant les pinedes del Maresme fou tractada a la secció
d’Agromaníacs.
4.2.2. AGENDA D’ACTIVITATS
S’ha imprès les 3 agendes d’activitats, en una tirada de 1200 exemplars, que s’han repartit
amb l’Agró Negre als socis, entitats i biblioteques publiques. També S’han repartit agendes
en botigues, universitat i altres espais on els han portat els socis de DEPANA.
4.3. Voluntariat
Durant l’any 2016 s’ha enllestit l’elaboració del Pla de voluntariat de l’entitat, imprescindible
per adaptar-nos a les noves normatives vigents i una de les eines que ,creiem, ens servirà
per dinamitzar i renovar la base social de Depana. El Pla de Voluntariat ha estat un treball
de col·laboració d’un bon grapat de gent de l’entitat que ha posat la seva experiència i idees
al servei d’una estructura que pensem imprescindible per a la nostra pervivència i
continuïtat.
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5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors

•
•
•
•
•
•

•

5.1. Activitats institucionals
Assistència a la reunió del plenari del Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.
Assistència al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona així com a
les Comissions Permanents del mateix.
Assistència al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
Barcelona així com a les Comissions Permanents del mateix.
Assistència a l’acte de commemoració del 30è aniversari del Consell de Protecció de la
Natura al Palauet de Pedralbes.
Reunions regulars i periòdiques amb el Tresorer, seguiment de diverses gestions,
pagaments, etc.
Participació en la sessió inaugural del curs 2016-2017 de l’ICHN. La inauguració del curs
es va aprofitar per fer un acte commemoratiu del 40è aniversari de la fundació de
DEPANA.
Celebració d’un dinar de commemoració del 40è aniversari pels socis de l’entitat a la
masia que te a Rubí el soci i escriptor Enric Larreula i que molt amablement ens va cedir
per aquest esdeveniment.

5.1.1. Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Assistim puntualment a les sessions de plenari del Patronat anual (1) i a les comissions
permanents (2) mitjançant el nostre representant Antoni Plans. El Parc pot enfilar una nova
etapa de certa millora en haver-se nomenat un nou president del Patronat, amb un perfil
científic i, en principi, més positiu que l’antecessor.
5.1.2. Consell Consultiu del Parc Natural de Collserola
Propostes de gestió-Consell Consultiu Hem continuat treballant en la concreció del nou Pla
Especial del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat)
que ha de permetre una protecció efectiva del patrimoni natural de la Serra de Collserola.
Específicament,
(1) en el marc de la PCDC hem organitzat la Jornada de debat Un nou Pla Especial per
protegir el Parc Natural de Collserola (23-01-2016) que ha facilitat que ciutadans i
administracions puguin percebre quina proposta concreta tenim plantejada per dotar de
continguts el Pla Especial.
(2) s’han abordat les propostes de modificació del PGM que han permès l’eliminació formal
de túnels i vials que feia dècades que amenaçaven la continuïtat de Collserola com a ENP.
Diverses reunions, algunes auspiciades per la Direcció General de Polítiques Ambientals,
ens han facilitat l’intercanvi de propostes amb els tècnics de l’AMB encarregats de tirar
endavant el PEPNat.
(3) s’han considerat i encara no resolt les moltes amenaces que, enclavades dins d’aquest
ENP o en les seves fronteres perimetrals exteriors, continuen comprometent la viabilitat de
la seva biodiversitat. Singularment, hem estat considerant els coneguts com a ERE (Espais
de Regulació Especial)
(4) s’ha abordat en el marc del Consell Consultiu quines són les solucions per a la regulació
efectiva del l’ús públic.
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5.1.3. Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny
Aquest any hi han hagut dues reunions del Consell Consultiu en el que participem. Han estat
reunions informatives genèriques de l’activitat del Parc, generalment de ca`racter positiu. No
obstant, l’empitjorament d’alguns temes com l’asfaltat de la pista entre Sant Bernat i el
càmping de Les Illes al municipi de Montseny, han incidit de forma negativa en el decurs de
les mateixes. En aquests casos, la posició crítica de la Coordinadora per la Salvaguarda del
Montseny, a la que donem tot el nostre suport, han esdevingut especialment claus.
5.1.4. Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona
DEPANA n’és membre des la seva creació, l’any 1998 i a la vegada representa a aquest
organisme públic al Consell de Ciutat.
Assistència a tres reunions de la Comissió Permanent convocades per establir un any
metodologia i full de ruta del nou consistori barceloní.
5.1.5. Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
Barcelona
DEPANA està present en aquest consell des de la seva creació, l’any 1997. En el transcurs
de l’any s’han convocat i hem assistit a una única reunió del plenari del Consell, una de la
comissió permanent i tres del grup pel nou model de zoo. DEPANA ha sol·licitat al Consell
que es reformi l’ordenança municipal sobre protecció, tinença i venda d’animals de
Barcelona en el sentit que s’inclogui la prohibició de la venda d’animals silvestres al·lòctons.
Recordem que DEPANA va proposar una important restricció en aquest comerç així com la
prohibició d’animals silvestres als circs, la qual cosa es va incorporar a l’ordenança
municipal de l’any 2003 sobre la possessió, tinença i venda d’animals a la nostra ciutat.
5.1.6. Consell de Ciutat de Barcelona
DEPANA representa en aquest consell al Consell de Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Barcelona. S’ha assistit a l’única sessió convocada pel govern municipal.
5.1.7. Consells de caça
Existeixen diferents consells de caça on tenim el nostres socis Roger Sanmartí, Enric
Capellares i Salvador Guix Lamesa que han assitit a les reunions que es convoquen. En
general, són reunions difícils, on DEPANA és l’única veu crítica amb el tema sobre un total
de 38 membres.
Salvador Guix destaca que en els consells es parla bàsicament del resultat econòmic de la
venda de permisos de caça i el seu repartiment entre propietaris i Ajuntaments que
pertanyen a la reserva. D’actuacions realitzades i la previsió d'actuacions., dels requisits per
admetre noves societats de caçadors. També es debat la redacció de la modificació de la
normativa per la caça del porc senglar. Es fa la proposta d’aprofitament cinegètic per a la
propera temporada, de la conservació i del foment cinegètic.
5.1.8. Consorci dels EENN del Delta del Llobregat
15 de juny: reunió amb el Consorci dels Espais Naturals del delta del Llobregat amb altres
entitats. La reunió va servir per informar-nos i demanar-nos opinió sobre les qüestions
relacionades amb la problemàtica dels espais naturals.
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5.2. Activitat internacional de DEPANA
L’activitat internacional de DEPANA durant el 2016 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 en el context de MedPAN, és especialment rellevant
el II Fòrum mediterrani de les àrees marines protegides, celebrat a Tànger (Marroc) del 30
de novembre a l’1 de desembre i l’assemblea general celebrada el 27 de novembre,
ambdós esdeveniments presidits per la representant de DEPANA i Presidenta de MedPAN,
Purificació Canals. En el fòrum s’ha actualitzat el full de ruta cap el 2020 per a les àrees
marines protegides de la Mediterrània, amb la inclusió dels reptes associats al canvi climàtic
i aprovat la Declaració de Tànger.
http://www.medpan.org/en/forum-des-amp-de-mediterranee .
L’informe
d’activitat
de
MedPAN
2016
està
disponible
en
l’enllaç
http://www.medpan.org/documents/10180/0/2016+MedPAN+Activity+Report/0e7b23f4-4e3c40db-b2c0-debabe376acc i, pel que fa a les activitats dutes a terme des de la Presidència
de MedPAN durant aquest any, s’adjunta el detall en una llista annexa que inclou també les
deu reunions de junta directiva i dues del Bureau.
Dins d’aquesta llista d’activitats, cal subratllar especialment tots els temes associats al
seguiment del Conveni de Barcelona i el de Diversitat Biològica (CDB) i la participació en
activitats especifiques del CDB com el grup d’experts en la Meta 11 d’Aichi, relativa a
l’establiment d’àrees marines protegides, o el taller de formació de formadors per països en
desenvolupament, sobre la planificació de l’espai marí, organitzat a Yeosu (Rep. de Corea),
en qualitat de formadors. També s’ha seguit en la línia iniciada l’any passat de participar, del
8 a l’11 de novembre, a la COP22 del Conveni marc de NNUU sobre canvi climàtic
celebrada a Marrakech (Marroc), on a part de fer seguiment dels temes associats al canvi
climàtic i els oceans, també vam intervenir en un debat sobre el canvi climàtic i les solucions
basades en la natura.
Durant aquest any s’ha treballat intensament per avançar en el nou informe d’estat de les
àrees marines protegides de la Mediterrània
http://www.medpan.org/en/mediterranean-mpa-status .
Pel que fa a la UICN, enguany DEPANA va participar al Congrés Mundial de la Natura, que
inclou l’Assemblea General de la UICN, celebrat de l’1 al 10 de setembre a Honolulu-Hawaii
(EEUU). Respecte a l’activitat duta a terme des de DEPANA en aquest congrés, es pot
trobar
informació detallada en l’article
publicat
en l’Agró Negre nº33.
https://sosdeltallobregat.org/2017/02/21/agro-negre-no-33-la-revista-de-depana/
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6. Secretaria general
6.1. Sessions de Junta Directiva
Durant l’any 2016 s’han convocat, per part de la Presidència, reunions de Junta Directiva
amb una periodicitat d’entre cada 3 o 4 setmanes i s’han compilat i arxivat les actes de les
reunions. S'ha preparat, d’acord amb la Presidència, l'ordre del dia de l'Assemblea Generals
de Socis, s'ha redactat l'acta i 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 2016 la plaça ha estat coberta per dues persones en diferents períodes degut a
l’excedència de la secretaria tècnica. Per això s’ha procedit a la contractació d’una persona
substituta. L’horari ha estat el mateix que al 2015, sent 25h setmanals.
A les tasques de la secretaria tècnica es destaca la presentació d’un projecte per demanar
subvenció a l’Ajuntament de Barcelona. La subvenció ha estat atorgada.
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 d’aparells elèctrics.
6.3. Socis
Durant el 2016 hi han hagut 19 altes de sòcies/socis i 24 baixes.
A 31 de desembre de 2016 DEPANA tenia 950 sòcies.
Els motius de les baixes han estat diversos: per impagament reiterat durant tres anys
consecutius, per motius econòmics, per desacord amb la posició de DEPANA.

7. Tresoreria
S'ha seguit una contenció molt dura de despeses, cosa que per fi ha permès culminar un
exercici sense dèficit. Així mateix, els fons propis de l’entitat han augmentat lleugerament. El
resultat està directament lligat a les retallades en un número de la revista, la important quota
de voluntariat que desenvolupa les tasques de DEPANA (àdhuc els que ho fan
professionalment) i a l'optmització dels romanents de l'entitat, unida a la venda de la plaça
de pàrking que teníem a Mataró.
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