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1- Àmbit d’Acció Ambiental, Territori i Biodiversitat  

 

1) Avaluació de projectes i redacció d’informes i al·legacions: 

 

Assumpte Organisme Actuació 

Ampliació de les ZEPAs Marines al 

delta del Llobregat 
Ministeri de Medi Ambient Al·legació en positiu 

Llei Òmnibus 
Presidència de la Generalitat de 

Catalunya 
Al·legacions 

Consulta per a la determinació de 

l’abast de l’informe Ambiental de la 

Modificació Puntual de les normes 

subsidiàries de planejament de 

Benifallet per a l’admissió dels usos 

d’activitats extractives a cel obert 

en sòl no urbanitzable, al terme 

municipal de Benifallet. 

 

Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya 

Al·legacions 

Projecte d’Urbanització sector 

llevant mar de Gavà 
Ajuntament de Gavà Al·legacions 

Pedrera Valsan SA OGAU Barcelona Al·legacions 

Obres que afecten l’hàbitat de 

llangardaix pirinenc Lacerta agilis, a 

l’estació d’esquí de la masia 

Jutjat Puigcerdà Denúncia 

Revisió POUM Alella Ajuntament d’Alella Al·legacions 

Queixa a la Generalitat de 

Catalunya 
Generalitat de Catalunya 

Queixa a la Generalitat de 

Catalunya 

Projecte de central eòlica al terme 

municipal d’Orpí, la Torre de 

Claramunt, Mediona i Santa Maria 

de MIralles 

Direcció General de Mines i Energia Al·legacions 

 

2) Campanyes: 

 

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

sylvanus) 

 

Durant el mes de juliol del 2011 vàrem realitzar al port d'Algesires la Campanya Pas de l'Estret. Mitjançant la 

col·laboració de voluntaris d'arreu del mon es pretenia explicar i conscienciar als viatgers en transit cap al 

Marroc dels problemes de conservació als quals s'enfronten les Macaques de Barbaria, únic primat que 
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podem trobar al Nord de Marroc i Algèria i que, a mes, es troba catalogat com en perill d'extinció des de 

2008. 

Aquesta campanya estava emmarcada dins d'un conveni més ampli, signat amb el ZOO de Barcelona pel 

període 2009-2011, amb l’objectiu de la conservació in situ i ex situ de l'espècie: 

 In situ, promovent activitats i projectes que millorin la conservació de les Macaques de Barbaria en 

el seu territori d'origen. Un petit exemple: el recolzament que el Zoo de Barcelona i DEPANA donà a 

la Fundació Barbary Macaque Conservation in theRif (BMCRif) al Marroc per el desenvolupament del 

seu programa educatiu on nens de diferents escoles situades en la zona de treball de BMCRif poden 

conèixer la importància de l'espècie com a  part del seu patrimoni natural. 

 Ex situ: promovent activitats i projectes destinats a tractar els problemes derivats del comerç il·legal 

de les Macaques de Barbaria. Entre d'ells, el Zoo de Barcelona i DEPANA  van desenvolupar  aquesta 

Campanya de Sensibilització. 

Des de l'1 fins al 17 de juliol els voluntaris, provinents d'Algèria, Marroc, Espanya i Holanda, van estar 

repartint el material informatiu al port de Algesires. Es tractava de contactar el màxim nombre de turistes i 

viatgers mentre esperaven per embarcar amb els seus cotxes i així explicar-los els problemes de conservació 

als quals  s'enfronten les Macaques: degradació del seu hàbitat i tràfic il·legal de cries per a ser venudes com 

a mascotes.  

Els voluntaris, alguns d’ells  integrants  d'entitats col·laboradores del projecte (Fundació AAP, Macri, MPC 

Foundation i Amanera N’Erica) repartien un tríptic on s'expliquen pràctiques senzilles per ajudar a la 

conservació de les Maraques de Barbaria en el seu medi natural: 

 No comprar mai una Macaca de Barbaria com a mascota.  

 No fer-se fotografies amb elles com a souvenir. 

 No alimentar-les quan ens les trobem en llibertat als boscos o a prop de les carreteres. 

També vàrem repartir el conte “El Viatge de la Mona Muna” on s'explica de manera senzilla la història real 

del que arriben a patir les cries que són capturades al medi natural i venudes com a mascotes. Així, els més 

petits també aprenen que els micos no són adequats per tenir-los a casa com a animals de companyia ja que 

se'ls destina a una vida solitària, on l'animal acaba deprimit i malalt, expressant el seu malestar amb 

conductes estereotipades i autolesions. 

Finalment vam donar un bonic Para-sol per als cotxes amb la imatge d'una cria de Macaca de Barbaria. El fet 

de ser un material durador serveix de recordatori de la informació rebuda, cada vegada que és utilitzat. A 

més de contribuir a la visibilitat de la Campanya i de les entitats que hi participen. 

La realització d'aquesta Campanya de sensibilització ens ha permès conèixer de primera mà la informació 

que sobre les Macaques de Barbaria tenen els turistes i els marroquins que anualment viatgen cap a l'Estat 

Espanyol. Molts no sabien de la existència d'aquesta espècie a l'Atles, ni que al ser separats dels seus grups 

naturals aquests animals pateixen molt. D'altres desconeixien absolutament que es trobin en perill 

d'extinció. Alguns et donaven les gràcies per la informació rebuda i agraïen la feina ja que la trobaven 

important i necessària per a la conservació de l'espècie. També ens vàrem trobar gent que ens manifestava 

el seu desinterès pels problemes de les Macaques de Barbaria, però ens escoltaven i entenien la importància 

de la conservació de l'espècie pel medi natural del Marroc.  

El participar en aquesta campanya, a més, ens ha permès conviure amb gent d'altres països i cultures i 

compartir l'interès per una causa comuna: les Macaques de Barbaria. No solament en la realització de la 

feina al port de Algesires sinó també en el dia a dia a Tarifa on residíem. Amb la possibilitat de conèixer les 

platges i la vida d'aquest municipi del Sud de la Península. 

Gràcies al equip de voluntaris que ha fet possible la Campanya Pas de l'Estret es va poder contactar i 

sensibilitzar a més de 12.700 persones. Esperem que aquesta campanya hagi servit per a que les persones 
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que ens han escoltat hagin aprés una mica més sobre les Macaques de Barbaria, valorin més la espècie i 

sobre tot, la importància de la seva conservació en el seu medi natural.  

 

1.2.2 CAMPANYA DE DEFENSA D’OCELLS FRiNGÍL·LIDS 

 

El novembre de 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar el Decret de Llei pel qual es va modificar la Llei 

de Protecció dels Animals,  establint  un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per 

a la cria en captivitat, dirigida a l'activitat tradicional de cant. Això va suposar la captura durant el mes de 

desembre de 2011 de 60.246 ocells per a ser engabiats. 

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

El decret elimina quatre espècies de la llista d'espècies protegides (pinsà, verdum, cadernera i passerell);  

prohibeix el vesc aprovant només com a mètodes de captura d'aus aquells que estiguin previstos a la 

normativa comunitària i la legislació bàsica estatal, i autoritza la captura de femelles d'aquestes 4 espècies 

amb l'objectiu d'aconseguir una població captiva. 

La modificació de la Llei de protecció dels animals per treure de l'annex d'espècies protegides a aquestes 

espècies, no es fonamenta en criteris científics ja que verdums, caderneres i passerells tenen tendències 

poblacionals molt negatives a Catalunya, que en tot cas són les que haurien d'explicar aquesta protecció. Per 

això resulta paradoxal haver declarat fa molts anys (1988) aquestes espècies com a protegides i ara quan les 

seves poblacions estan molt pitjor deixar-les de protegir. A nivell europeu aquestes espècies no 

figuren a l'annex d'espècies cinegètiques (les que es poden capturar o caçar), i per tant la seva autorització 

s'ha de fer segons l'article 9 que marca les excepcions: s'ha de fer en petites quantitats, ha d'estar ben 

justificada i ha de demostrar que no hi ha mètodes alternatius (com és la cria en captivitat). 

Arran d’aquests  fets, considerats  molt greus,  DEPANA conjuntament amb la majoria d’entitats ecologistes 

de Catalunya va dur a terme una campanya de denúncia pública. Alhora va participar en un seguit de  

reunions a nivell d’entitats i també amb diversos grups polítics, a fi de  establir una estratègia per aconseguir 

aturar aquesta política de desprotecció d’aquestes especies, que es concretarà bàsicament en una queixa a 

la UE.  

 

1.2.3 CAMPANYA CONTRA L’ENERGIA NUCLEAR 

 

Arran de la catàstrofe succeïda a la central nuclear de Fukushima l’11 de març de 2011, es va reactivar la 

coordinadora TLN, Tanquem les Nuclears, de la qual DEPANA n’és membre. Com a primera acció, es va 

convocar una concentració de suport a les víctimes del Japó i per denunciar la perillositat de l´ús de l’energia 

nuclear. DEPANA ha assistit a tot un seguit de reunions per elaborar una campanya per aconseguir el 

tancament de la central nuclear d’Ascó, el permís de la qual de funcionament caducava l’octubre de 2011.  

Aquesta campanya va culminar en una manifestació recolzada per més de 400 entitats d’arreu de Catalunya 

el 3 de juny, que va aplegar unes 3000 persones, aconseguint un bon ressò mediàtic. Malauradament la 

central d’Ascó va ser finalment autoritzada a funcionar fins el 2021. També es va consolidar el funcionament 

i acció reivindicativa de la CEAN, Coordinadora Estatal AntiNuclear, de la qual DEPANA també  en forma part. 

En aquest context es van denunciar públicament: 

- La pròrroga de permís de funcionament de la central nuclear de Garoña, la més antiga, deteriorada  i 

insegura de l’Estat Espanyol. I aquest permís es va concedir malgrat la sentencia de l’Audiencia 

Nacional que el juny del 2011 va ratificar el dret del govern a tancar una central nuclear 

independentment  que l’informe del Consejo de Seguridad Nuclear fora favorable a la continuació de 
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l’explotació d’aquesta instal·lació (como fou en aquest cas) i a més sense tenir que indemnitzar a la 

companyia propietària.   

-  La decisió del Govern central d’autoritzar un MTC (magatzem temporal centralitzat de residus 

radiactius) a la població de Villar de Cañas, Cuenca.  

 

1.2.4 CAMPANYA DELTA DEL LLOBREGAT 

 

Visites guiades 

 Cens alternatiu d’ocells hivernants al Delta del Llobregat (Dissabte 29 de gener) 

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

agrícoles de Can Dimoni i Reguerons, la pineda de les Maioles, el riu Llobregat entre el Prat i Molins de Rei, 

etc. L’objectiu és donar a conèixer les zones que han estat incorporades a la nova IBA (Important Bird Area) i 

que destaquen per la seva notable riquesa ornitològica. 

 El Delta del Llobregat a vista d’ocell (Dissabte 26 de febrer) 

Pujada a l’ermita de Sant Ramón per donar a conèixer l’ampli territori que abasta el Delta (més enllà de les 

diminutes reserves) i l’ocupació humana de la plana. 

 Entre carxofes i lliris de mar (Dissabte 26 de març) 

Visita a la zona agrícola i la platja del Prat per donar a conèixer i valoritzar dos hàbitats que la gent no associa 

al Delta del Llobregat 

 Marató cooperativa ornitològica al Delta del Llobregat (Dissabte 16 d’abril i 8 d’octubre) 

Cursa ornitològica per equips no competitiva per cobrir tot el territori no protegit, ressaltar la importància 

del Delta a la ruta migratòria dels ocells y donar a conèixer “l’altre Delta” (Can Dimoni, Reguerons, La 

Murtra…). 

 L’agònica lluita d’un riu per sobreviure (Dissabte 5 de novembre) 

Visita del tram de la nova desembocadura del riu Llobregat que ha quedat exclòs de la reserva de Cal Tet 

però inclosa a l’IBA i visita al Riu Vell, tram final de l’antiga desembocadura, com activitat dedicada a “l’Any 

del Llobregat”, dins la campanya “Rius amb aigua, rius amb vida”. 

 Una illa entre carxofes (Dissabte 17 de desembre) 

Visita de la zona agrícola al voltant de Cal Dimoni i que està previst que sigui inclosa dins d l’IBA (Important 

Bird Area) del delta. Es tracta de descobrir uns paratges naturals i agrícoles de gran bellesa que són 

desconeguts inclús per a molts habitants de les poblacions properes. 

 

Paradetes informatives 

 Dissabte 22 de maig a Cal Tet amb motiu del dia mundial de la biodiversitat 

 Dissabte 1 d’octubre a Cal Tet amb motiu del dia mundial dels ocells 

 Dissabte 5 de novembre a Cal Tet per divulgar la aprovació de la nova IBA 

 Dissabte 3 de desembre a Centre Esplai, Prat de Llobregat (convidats al Congrés de Ecologistes en 

Acció) 

 Fira Sant Isidre Viladecans (compartint paradeta amb EeA de Gavà) 

 Fira Gavà (compartint paradeta amb EeA de Gavà) 

 

Reunions SOS Delta 

 Dijous 16 de febrer 

 Dijous 19 de maig 
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 Dijous 15 de setembre 

 Dijous 20 d’octubre 

 Dijous 24 novembre 

 Dijous 22 de desembre 

 Ampli treball de col·laboració amb SEO/Birdlife en la redactant informes per la ampliació de la IBA 

Nº140: Delta del Llobregat. 

 Elaboració d’un informe per demanar la ampliació de la zona ZEPA del Delta del Llobregat, que 

posteriorment, ha estat remés a la Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris. 

 

 

2- Àmbit de Programes, Projectes i Estudis  

 

2.1 Programa Pirineu  

2.1.1 Projecte ós bru  

 

Seguiment ós bru a la Val d´Aran al 2011: 

El seguiment comença el 13 d’abril i finalitza el 16 de juliol, centrat quasi exclusivament a la vall de Varradòs 

i suma un total de 57 dies de seguiment, durant els quals han estat observats 5 óssos diferents: Nhèu 

(observada 22 cops), Noissette (4 cops), femella indeterminada (1 cop ), Baloo (1 cop), Pyros (1 cop). En total 

els óssos han estat visualitzats durant 22 hores. El primer ós va ser vist el 29 d´abril i el darrer el 8 de juliol. 

També s’ha estimat el nombre de gent que ha anat a veure els óssos, unes 700 persones comptabilitzades. 

La xifra real deu estar al voltant de 1000. 

 

- Sortida: 

Durant el cap de setmana del 18-19 de juny des de Depana es va realitzar la sortida del país de l´ós, amb 

gran èxit de participants (unes 40 pax) i d´óssos (3 exemplars observats). 

- Reunions: 

Trobada al refugi de la Honeria: Reunió amb membres d'associacions implicades en la conservació de 

l´ós bru (Bearn i Nature-Comminges) i amb el director de la International Bear Foundation (Gerard 

Baars). Es van acostar posicions i estratègies respecte a la conservació i recuperació dels óssos 

pirinencs. 

- Entrevistes mitjans de comunicació: 

Diverses entrevistes per parlar de l´ós bru: La Vanguardia, El Periódico, Diari Ara, El Mundo de los Pirineos. 

- Savinar Naut Aran: 

Participació activa en la descoberta del primer (i de moment únic) savinar aranès. S´ha localitzat i 

documentat la primera cita de savina de muntanya (Juniperus sabina) a la Val d´Aran i també a la conca 

hidrogràfica de la Garona. 

Aquesta notícia ha estat àmpliament recollida en la premsa comarcal i regional durant el passat setembre. 

 

Suport al projecte LIFE ÓS sol·licitat per les comunitats pirinenques, les comunitats cantàbriques i l’Estat 

espanyol: 

Davant una irracional campanya contra un nou projecte LIFE sobre la conservació de l’ós del Pirineu, 

DEPANA va redactar un manifest de suport consensuat amb altres associacions conservacionistes 

aragoneses i navarreses. L’esmentat projecte LIFE suposa un pas endavant en la conservació del plantígrad, 
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ja que per primer cop hi participen totes les comunitats pirinenques (entre elles Catalunya) i les cantàbriques 

amb presència d’ós.  El projecte està en fase d’estudi a Brussel·les i preveu entre moltes altres accions, 

l’alliberament de 3 nous óssos al Pirineu. 

 

L’ós bru a la web de Depana: 

Amb l’objectiu de millorar la informació i sensibilització de l’ós bru del Pirineu, s’han actualitzat i ampliat els 

continguts de l’apartat de l’ós bru de la web de DEPANA. Concretament es pot trobar:  

- Informació sobre la població actual dels óssos del Pirineu. 

- Localitzacions i notícies del óssos des de la primera reintroducció l’any 1996 fins a l’actualitat.  

- Últimes notícies. Inclou les darreres informacions sobre els óssos del Pirineu i de la Serralada 

Cantàbrica. 

- Informació sobre la reintroducció d’óssos bruns als Alps italians (Parc Natural d’Adamello-Brenta). 

- Ramaderia i ós. 

- Enquestes sobre l’acceptació de l’ós, etc. 

- 10 qüestions clau sobre l’ós: inclou què fer quan et trobes un ós. 

- Vídeos de l’ós. 

 

Xerrada sobre l’ós bru a la Universitat Autònoma de Barcelona: 

Es va realitzar a l’aula magna de la Universitat Autònoma de Barcelona davant el gran interès que va suposar. 

El ponent va ser el Sr. Joan Maluquer.  

 

2.2 Parc a Taula 

 

Aquest és un projecte de continuïtat, iniciat el 2010, en el marc d’un 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Depana. 

L’objecte d’aquest conveni és l’assumir les tasques de gerència  del 

programa d’activitats “Parc a taula” al Parc del Garraf, Parc 

d’Olèrdola, Parc del foix, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac, Parc de la Serralada Litoral i inicialment també al Parc del 

Montnegre i el Corredor, tot i que finalment no s’ha dut a terme cap activitat en aquest últim parc per 

indicació de la Diputació.  

 

Parc a Taula és un programa de desenvolupament ambiental i econòmic, promogut per la Diputació de 

Barcelona, que pretén destacar, mitjançant la gastronomia i la viticultura, els valors naturals, culturals i 

paisatgístics dels parcs de la província de Barcelona. Depana entén el Parc a Taula com una aposta 

innovadora que busca aliances per al futur dels espais naturals protegits. Es tracta de destacar les activitats 

privades que conserven el territori, són rendibles i poden ser posades en valor. El projecte implica una 

aproximació de valor afegit del sòl i les activitats tradicionals que han de donar respostes als propietaris, 

llogaters i gestors del sòl en general a favor de la conservació de la natura. El fil conductor del Parc a Taula és 

la gastronomia, la producció artesanal i la viticultura de proximitat i de qualitat que podem trobar en aquests 

territoris.  

 

ACTUACIONS REALITZADES: A continuació es fa un repàs a les accions dutes a terme agrupades en els 5 

objectius específics que conformaven el programa d’activitats Parc a Taula 2010-2011.  
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2.2.1 OBJECTIU 1: El desenvolupament i millora de la intermediació dels agents implicats 

2.2.1.1 Fidelitzar els actuals adherits al Programa    

S’ha pretès millorar la implicació, motivació i vinculació dels participants. Així, hem plantejat diverses 

reunions sobre el territori per exposar l’orientació estratègica del programa i el calendari d’activitats als 

participants. Com a resultat, pràcticament la totalitat dels 124 adherits al Parc a Taula durant el 2010 

han renovat durant el 2011 la seva confiança amb el programa. Les poques baixes existents, han al·legat 

com a motiu per abandonar el programa la dificultat de pagar la quota d’adhesió (tot i que simbòlica) 

degut al context de crisi econòmica actual. 

2.2.1.2 Augmentar el nombre de participants del Programa   

L’edició 2011 de la Guia Parc a Taula recull 145 participants, front els 124 de l’edició del 2010. Això 

suposa un increment de participants de prop del 17%, una xifra gens menyspreable si tenim en 

consideració el context de crisi econòmica en el que estem immersos.  

2.2.1.3 Identificar a aquelles empreses que ara no podrien participar per incompliment de condicions de 

participació, però que es poden iniciar un procés de millora per a la seva futura inclusió   

Aquesta acció, no s’ha dut a terme durant el 2011 a petició de la Diputació de Barcelona.  

2.2.1.4 Comissió de seguiment   

S’ha presentat la proposta de creació de la Comissió de Seguiment formada per un representant de la 

DB, un representant del Parc, un representant del òrgan gestor, un representant dels restaurants-

allotjaments, un representant dels cellers, i un representant dels productors-elaboradors.L’objectiu de la 

Comissió és el de recollir propostes, validar els objectius estratègics i acordar la localització i calendari de 

les activitats a dur a terme. 

Al contrari del inicialment previst, s’ha descartat incloure a la Comissió una representació dels 

restauradors, cellers i productors de cada parc per la poca predisposició dels participants a formar-hi 

part.  

2.2.1.5 Dinamitzar la participació dels adherits, de forma directe o indirecte, en fires de caràcter local, 

nacional i internacional   

S’ha fet una especial atenció a identificar jornades, reunions de treball i fires coincidents amb els 

objectius del Parc a Taula. I aquesta informació s’ha derivat als participants del programa a través dels 

canals de comunicació establerts, per si era del seu interès assistir-hi. També s’ha donat continuïtat a les 

col·laboracions internacionals del Parc a Taula. Destaquem: 

Primera mostra professional de vins i caves de l’Associació de Viticultors del Massís del Garraf (Sitges, 

14 de març del 2011). 

Festival Internacional Fritto Misto (Ascoli Piceno. Itàlia, del 28 d’abril a l’1 de maig de 2011 

Fira de l’Ascenció (Granollers, del 2 al 5 de juny de 2011). 

Anghiò, Festival del peix blau (San Benedetto del Tronto. Itàlia, del 16 al 19 de juny del 2011). 

II Festival internacional Stracibo, Cibo di Strada (menjar de carrer). (Jesi, província d’Ancona, Itàlia, del 8 

a l’11 de desembre de 2011).  
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2.2.1.6 Col·laboració activa amb altres activitats, accions i/o programes promoguts per altres àrees de la 

Diputació de Barcelona  

S’han mantingut sessions de treball amb diferents àrees i programes de la Diputació de Barcelona 

coincidents amb la missió del programa. Destaquem la col·laboració amb l’Oficina Tècnica de Turisme 

que ha tingut per objectiu generar sinergies amb aquelles activitats del Parc a Taula que tenen més 

caràcter turístic (principalment els Itineraris del Parc a Taula).  

Tanmateix, s’ha organitzat alguns del Mercat Parc a Taula en el marc d’activitats organitzades per la 

Diputació de Barcelona, així, el 6è Mercat Parc a Taula, que va tenir lloc a Begues el 25/09/2011, se 

celebrà en el marc de la Fira d’Artesans del programa de la Diputació “Viu el Parc”.  

Per últim, Parc a Taula ha col·laborat en el projecte BioDiVine, finançat per la Comissió Europea 

mitjançant el programa LIFE+, al qual la Diputació de Barcelona hi participa com a soci. Amb el títol 

Demostració de la biodiversitat funcional en els paisatges de la Vinya el projecte BioDiVine té com a 

objectiu realitzar accions demostratives amb la finalitat de promoure la millora de la biodiversitat a la 

vinya, mitjançant la potenciació d’alguns elements estructurals del paisatge i pràctiques de cultiu.  

2.2.1.7 Seguiment del compliment de les obligacions de la Carta d’Adhesió i Compromís   

Aquesta actuació ha estat impossible de dur-la a terme perquè està supeditada a l’aprovació prèvia del 

Reglament d’Adhesió al Parc a Taula (aprovació pendent per part de la Diputació de Barcelona).  

2.2.1.8 Iniciar un procés de valorització d’adherits que produeixin o treballin amb productes de producció 

ecològica   

S’ha formalitzat un conveni de col·laboració amb el Consell Català de la Producció Agrària i Ecològica 

(CCPAE) pel qual el CCPAE permet l’ús a l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona del logotip 

propi i identificador dels productes agraris ecològics juntament amb el nom del Consell per a la seva 

aplicació a la guia “Parc a Taula” edició 2011-2012. D’aquesta manera, hem aconseguit que aquells 

productors i establiments mereixedors de la distinció ecològica surtin identificats com a tal a la guia Parc 

a Taula.  

2.2.1.9 Definició de les bases dels Premis Parc a Taula   

Depana ja ha definit les bases dels possibles Premis Parc a Taula, en un text de 4 pàgines. Queda 

pendent la seva revisió i aprovació per part de la Diputació de Barcelona. 

 

2.2.2. OBJECTIU 2: La gestió i seguiment directe de la participació i la informació de tots els participants 

2.2.2.1 Unificació i actualització de les bases de dades dels adherits al programa   

S’han unificat les tres bases de dades que el gestor actual va heretar de l’empresa gestora anterior 

en una de sola, amb l’objectiu de simplificar la gestió i evitar pèrdua d’informació per duplicitats. 

Aquesta única base de dades s’ha estructurat de manera que sigui útil proporcionant informació 

veraç a l’hora d’editar la Guia Parc a Taula 2012. Tanmateix, la seva estructura s’ha consensuat amb 

la Diputació de Barcelona per tal de facilitar l’intercanvi d’informació amb la base de dades del 

SIGEP (Sistema d’Informació Geogràfica de l’Àrea d’Espais Naturals). Creació de la targeta de 

fidelització “Amics del Parc a Taula”   
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Aquesta actuació s’ha desestimat per part de la Diputació de Barcelona. 

2.2.2.2 Dinamització de reunions de networking per millorar la interrelació entre empreses   

Fins a data d’avui, s’han organitzat sessions de treball amb diferents formats (breakfast4work, presentacions 

territorials, reunions en el marc de fires sectorials...) on s’ha convidat als agents implicats per parlar i 

debatre entorn a les activitats del Parc a Taula i fent una especial atenció a potenciar el coneixement i la 

interrelació entre restauradors, productors i elaboradors, per tal de sensibilitzar-los respecte la coincidència 

d’objectius i interessos comuns entre ells. Entre d’altres s’han mantingut les següents reunions amb els 

membres del Parc a Taula: 

 Reunió interna adreçada als membres de Parc a Taula del Parc de la Serralada Litoral 

(03/05/2011, a la Masia Tres Torres). 

 Reunió interna adreçada als membres de Parc a Taula dels parcs de la Serralada Litoral i del 

Montnegre i el Corredor (17/10/2011, a la seu de la D.O. Alella). 

 Reunió interna adreçada als membres de Parc a Taula del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

(24/10/2011, a la seu de la D.O. Pla de Bages). 

 Reunió interna adreçada als membres de Parc a Taula dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix 

(21/11/2011, a la seu de Can Ràfols dels Caus). 

De cadascuna de les reunions celebrades s’ha elaborat una acta en un format “Parc a Taula” que permet 

identificar de forma ràpida els acords i compromisos adoptats i la persona responsable del compliment 

d’aquell acord. 

2.2.2.3 Elaboració de la memòria anual del programa Parc a Taula   

S’ha elaborat una memòria de justificació parcial que, en data 2 de setembre del 2011, es va presentar a la 

Diputació de Barcelona i que recollia les activitats realitzades fins a 31 d’agost del 2011. Un cop finalitzat el 

conveni de col·laboració, en data 9 de febrer del 2012, s’ha presentat la memòria de justificació final. 

2.2.2.4 Creació d’un butlletí electrònic   

S’ha optat per integrar el Parc a Taula en el butlletí electrònic de Depana per tal d’informar als participants, 

amics i interessats de les novetats i agenda del programa. Mitjançant Facebook s’ha creat un calendari de 

tots els esdeveniments organitzats pel Parc a Taula i dels recomanats que, a la vegada, nodreix també 

l’agenda d’activitats de la Diputació de Barcelona. Dins de les limitacions de gestió del web imposades per la 

pròpia Diputació de Barcelona, s’ha actualitzat l’adreça de contacte, el text de presentació de la pàgina 

principal, s’ha posat un icona que enllaça amb la pàgina a Facebook del projecte, s’ha incorporat l’apartat 

“Gerència” i s’ha penjat la nova edició de la Guia Parc a Taula 2011. Un cop acceptada la proposta per part 

de la Diputació de Barcelona, Depana ha assumit les tasques de Community Manager amb la gestió directa 

del compte de Facebook (754 adhesions en data 09/02/2012) i la creació i gestió del compte del projecte a 

Twitter (102 seguidors).  

2.2.2.5 Elaboració d’un dossier de premsa estàndard   

L’acció s’ha dut a terme però no amb el nom de dossier de premsa. Finalment, s’ha optat per elaborar un 

document de presentació del Parc a Taula que serveix de presentació tant per a mitjans de comunicació com 

per entitats locals, associacions o empreses potencialment interessades en formar part del Parc a Taula. 
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2.2.2.6 Recull de premsa i notícies    

A proposta de la pròpia Diputació de Barcelona, per fer el recull de premsa i notícies s’ha comptat amb els 

serveis de premsa de la pròpia Diputació que habitualment fan aquest tipus de tasques. 

 

2.2.3 OBJECTIU 3: Millora de la difusió general i específica del programa del programa Parc a Taula 

2.2.3.1 Difusió activa del patrimoni natural   

Aquesta acció, si bé es pot considerar iniciada amb el contingut de la pròpia Guia Parc a Taula 2011 i amb els 

escrits publicats pel projecte a diferents mitjans de comunicació, s’ha volgut integrar amb els cursos de 

formació i els itineraris del Parc a Taula, dues actuacions que estan pendents d’aprovació per la pròpia 

Diputació de Barcelona. L’objectiu és fer una especial èmfasi en la difusió del patrimoni natural de la zona i 

del seu ús públic i pedagògic. 

2.2.3.2 Organització de 4 mercats   

Els mercats organitzats són: 

 4rt Mercat Parc a Taula  (Montornès del Vallès, 14/05/2011). Amb la participació de 7 membres 

del Parc a Taula: Mel Josep Campins, Celler Joaquim Batlle, Celler Serralada de Marina, Formatge 

La Cleda i Formatge Can Pujol (provinents del Parc de la Serralada Litoral), Celler Jaumandreu 

(Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac) i Celler Grau Dória (Parc del Garraf). 

 5è Mercat Parc a Taula (Castelldefels, 23/07/2011). Amb la participació de 10 membres adherits 

al Parc a Taula: Celler Serralada de Marina, Formatges Can Pujol, Formatges La Cleda i Celler 

Quim Batlle (provinents del Parc de la Serralada Litoral), Celler Grau Doria, Associació de Préssec 

d’Ordal, Cansaladeria Aurora Terés, Celler Can Ramon i Can Pere del la Plana (Parc del Garraf) i 

Casanovas Cansaladers (Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac). 

 6è Mercat Parc a Taula (Begues, 25/09/2011). Amb la participació de Celler Can Batlle. Art Cava, 

Celler Can Ràfols dels Caus, Celler Grau Dòria, Formatges Can Pere de la Plana (Parcs del Garraf, 

d’Olèrdola i del Foix), Embotits Casanovas Cansaladers (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac), Celler Serralada de Marina i Formatges Can Pujol (Parc de la Serralada Litoral). 

 7è Mercat Parc a Taula (Castelldefels, 09/10/2011). Confirmant la seva assistència un total d’11 

adherits al programa, que suposen una representació de cadascun dels 5 parcs naturals associats 

al programa:  Celler Can Batlle. Art Cava, Can Ràfols dels Caus, Cal Tupí d’Olives, La Fassina, 

Salvador Mallofré, Can Pere de la Plana (Parc del Garraf), Grau Dòria (Parc d’Olèrdola), Casanova 

cansaladers (Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac) i Can Pujol, Serralada Marina, La Cleda (Parc 

de la Serralada Litoral). 

 8è Mercat Parc a Taula (Tiana, 13/11/2011). Celebrat en el marc de l’AgroMercat. Confirmant la 

seva assistència 8 adherits al programa, que suposen una representació de 3 dels 5 parcs 

naturals associats al programa: Celler Serrala de Marina, Formatge Can Pujol, Formatge La Cleda, 

Celler Joaquim Batlle i Fruites i verdures De La Terra (provinents del Parc de la Serralada Litoral), 

Fruites i verdures Cal Tupí d’Olives i Mel Salvador Mallofré (provinents del Parc del Garraf) i 

Casanovas Cansaladers (provinent del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac). 

 9è Mercat Parc a Taula (Castellar del Vallès, 17/12/2011). Celebrat en el marc de la Fira de Santa 

Llúcia. Amb un total d’11 participants adherits al Parc a Taula: Mel Sant Feliu del Racó, Embotits 

de Mura, Celler Cooperatiu d’Artés i Celler El Molí  (provinents del Parc Natural de Sant Llorenç 
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del Munt i l’Obac), Associació Préssec de l’Ordal-Josep Esteve, Art Cava i Can Pere de la Plana 

(provinents del Parc del Garraf); De la Terra, Can Pujol, La Cleda i Celler Serralada de Marina 

(provinents del Parc de la Serralada Litoral). 

També es va celebrar un Mercat Parc a Taula en el marc de la Fira de l’Ascenció (Granollers, del 2 al 5 de juny 

de 2011). 

2.2.3.3 Gestió del contingut de la Guia del Parc a Taula   

Depana ha dut a terme les tasques de captació de nous membres, recopilació d’informació a incloure a la 

guia, actualització de textos i coordinació de l’edició. La guia inclou la descripció de cada parc, productes 

locals i té per objectiu posar en comú i donar a conèixer tots aquells agents que, des de fa anys, potencien i 

difonen els productes alimentaris locals i de qualitat per afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, 

la biodiversitat i el reforç de la identitat local. En aquesta edició 2011 hi ha 145 participants (21 més que en 

l'edició anterior), dels quals 6 són allotjaments, 36 restaurants, 26 cellers i 77 establiments, elaboradors i 

productors dels cinc parcs que participen al programa el Parc a taula: Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, el 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Parc de la Serralada Litoral. 

2.2.3.4 Presentació anual del programa Parc a Taula i de la seva guia   

 L’acte de presentació oficial de la Guia Parc a Taula 2011, organitzat per Depana, es va celebrar al Pati 

Manning de Barcelona el dilluns 28/03/2011. A l’acte hi va participar el llavors diputat d'Espais Naturals de la 

Diputació de Barcelona, Josep Mayoral, qui va estar acompanyat d'un representant de Depana i de tres 

membres d'entitats adherides al programa: Tere Guerola (Bodegues Joaquim Batlle), Jordi Perich (Restaurant 

Cal Carter de Mura) i Josep M. Olivella (President de l'Associació de Productors de l'Ordal), que van explicar 

la seva experiència i expectatives de futur. Durant l’acte de presentació es va oferir un tast de productes 

Parc a Taula a càrrec del pressupost de Depana, tot i no estar inicialment previst en el Plec de clàusules 

administratives de la contractació de la prestació de serveis. 

2.2.3.5 Elaboració d’una base de dades de periodistes locals    

S’ha gestionat una base de dades tant de premsa escrita com de revistes especialitzades, ràdio o televisió, 

potencialment interessats en les activitats del programa per tal de mantenir-los periòdicament informats 

dels avenços i activitats. Per nodrir aquesta base de dades s’ha utilitzat la base de dades de premsa i 

comunicació de DEPANA i la de la Diputació de Barcelona. 

2.2.3.6 Augmentar la presència en mitjans de comunicació especialitzats   

Tant l’organització dels Mercats del Parc a Taula com la presència del programa a fires locals i internacionals 

s’ha aprofitat per fer ressò mediàtic dels objectius del programa i dels seus participants. També s’ha publicat 

una referència al Parc a Taula a la Revista Cupatges, especialitzada en el món del vi i el cava. S’ha donat 

suport a la Diputació de Barcelona en la inserció de diversos anuncis del Parc a Taula a la revista Descobrir 

Catalunya del mes d’octubre. I una referència de la Guia Parc a Taula 2011 en un publireportatge publicat a 

El Periòdico el 16/09/2011. 

2.2.3.7 Fer difusió activa del programa Parc a Taula i les seves activitats als més de 1.200 socis de DEPANA    

Aquesta activitat s’ha dut a terme en especial mitjançant correu electrònic, presència en butlletins 

electrònics de l’entitat, a través de la comunicació via el Facebook de Depana (1700 amistats) i la seva revista 

Agró Negre. 
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2.2.3.8 Fer una entrada referent al Parc a Taula a la web de DEPANA   

La web de Depana ha disposat d’un apartat específic pel projecte Parc a Taula: 

www.depana.org/public/Qu%C3%A8_fem/Parc_a_Taula/ 

2.2.3.9 Publicació d’una referència al Programa Parc a Taula a la revista escrita Agró Negre, editada per 

Depana   

La revista Agró Negre, en el seu Núm XVII de 2011, va recollir l’esmentada referència. Aquesta revista, que 

habitualment es distribueix amb una periodicitat bimensual aproximadament entre els socis i col·laboradors 

de DEPANA, ha vist congelada la seva propera edició degut al context de crisi econòmica actual, que també 

afecta a l’entitat. 

2.2.4 OBJECTIU 4. Esponsorització i millora del finançament del programa Parc a Taula 

2.2.4.1 Millorar la gestió dels recursos econòmics del programa   

Per al cobrament de la quota de l’anualitat 2011 del Programa Parc a Taula s’ha promogut la domiciliació 

bancària com a mètode passiu de cobrament de la quota d’adhesió. D’aquesta manera, s’ha aconseguit 

reduir el nombre d’impagats en relació a edicions anteriors i s’assegura la pròrroga tàcita de l’adhesió i, per 

tant, d’una part significativa dels recursos. Del total de 145 participants al programa, 96 paguen algun tipus 

de quota. D’aquests, 69 (el 71,88%) han cedit a domiciliar la quota d’adhesió. 

2.2.4.2 Proposta d’un nou mètode de quota d’adhesió no vinculada a la publicitat de la guia   

Aquesta activitat ha quedat exclosa a petició de la Diputació de Barcelona donada la complexitat de 

plantejar canvis en el format i, segurament, imports de la quota d’adhesió en el context de crisi econòmica 

actual i davant un canvi de gestor pel que fa al cobrament de les quotes de cara el 2012. 

2.2.4.3 Identificació d’empreses afins als objectius Parc a Taula, amb potencial capacitat d’esponsorització   

Fins el moment, es preveu impossible trobar alguna empresa que esponsoritzi en espècie o en diners el Parc 

a Taula donat l’actual context de crisi econòmica.  

2.2.4.4 Desenvolupar Merchandaising específic   

Es descarta la idea de crear un o varis elements de difusió i merchandaising vinculat amb la marca i valors del 

Parc a Taula. Ja que l’actual context de crisi econòmica fa inviable un pla d’explotació dels mateixos de 

manera. No es preveuen ingressos significatius, més aviat pèrdues, i, per tant, no es possible obtenir 

beneficis per reinvertir-los directament en el projecte Parc a Taula o en algun projecte que indirectament 

alimenti el programa. 

2.2.4.5 Proposta de comercialització de lots de productes Parc a Taula   

El context actual fa inviable la proposta plantejada amb la idea de distribuir els lots a través de canals de 

distribució com les oficines de turisme de l’àrea d’influència, la web relacionada amb el projecte o els propis 

establiments dels adherits. Aquesta proposta va llogada a l’Elaboració del catàleg de productes 

agroalimentaris Parc a Taula  i potenciar-ne la seva producció i difusió mitjançant, potser, una base de dades 

consultable a través de la pàgina web del Parc a Taula. D’aquesta manera, es pretén identificar tots els 

productes que sota la marca Parc a Taula poden ser comercialitzats, i centralitzar-los en una web per tal de 

millorar la difusió dels mateixos alhora que s’ofereix la possibilitat d’adquirir-los tant pel públic general com 

pels restauradors adherits o no al programa.  
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2.2.5 OBJECTIU 5. Altres propostes de millora del programa Parc a Taula 

2.2.5.1 Ambientalitzar el programa Parc a Taula    

Aquesta acció, si bé es pot considerar iniciada amb el contingut de la pròpia Guia Parc a Taula 2011 i amb els 

escrits publicats pel projecte a diferents mitjans de comunicació, queda pendent d’un impuls quan s’iniciïn 

els Cursos de formació del Parc a Taula i els Itineraris Parc a Taula. La proposta inicial és preservar el caràcter 

econòmic del Parc a Taula però fent un toc d’atenció especial a la part ambiental del programa amb 

aquestes possibles fites: 

a. Sensibilitzar al consumidor sobre valors naturals i paisatgístics vinculats amb els productes 

que es comercialitzen. 

b. Sensibilitzar al teixit econòmic i a les institucions de la importància de promoure activitats 

econòmiques “toves” que, amb el seu treball, ajuden a conservar i gestionar el territori. 

c. Promoure aquest model com un model vàlid de desenvolupament (la conservació dels espais 

associada al seu desenvolupament econòmic a la vegada que el propi desenvolupament 

econòmic comporta la conservació d’aquests espais). 

2.2.5.2 Proposta específica per definir en claredat i objectivitat els requisits mínims per incloure o 

excloure una adhesió   

Amb la finalitat d’evitar futures susceptibilitats i mantenir unes regles de joc clarament definides i 

consensuades, Depana ja ha definit una proposta de Reglament d’Adhesió al Programa Parc a Taula. La 

proposta, que recull els requisits genèrics i específics d’adhesió, així com els drets i deures dels adherits i les 

causes per ser donat de baixa del programa, està actualment en revisió per part de la Diputació de 

Barcelona. 

2.2.5.3 Programa de capacitació i acreditació com a informador del Parc   

Aquesta actuació, ja disposa d’un esborrany de contingut pel que fa al programa de formació. La proposta 

inicial és que en una de les cinc zones d’actuació, es proposarà una activitat de formació adreçada als 

adherits al programa Parc a Taula amb l’objectiu que esdevinguin informadors qualificats de l’entorn on es 

troben, i assegurant la transmissió dels valors del Parc a Taula. 

2.2.5.4 Promoció dels productes locals   

Aquesta actuació ha quedat aturada perquè està vinculada a la creació de la targeta de fidelització “amics 

del Parc a Taula” i a la creació de lots de productes Parc a Taula. La proposta inicial és que a través 

d’activitats de difusió i ressò mediàtic, les jornades gastronòmiques, la pàgina web mencionada 

anteriorment, l’emissió de la targeta de fidelització Parc a Taula i la signatura de convenis de col·laboració 

amb altres entitats afins (DEPANA, ABACUS, Club TR3SC, Amics dels Parcs, etc.) que permetin descomptes 

especials als seus socis en la compra de productes “Parc a Taula”. 

 

2.2.5 PRESSUPOST: El pressupost total per al projecte aquest 2011 ha estat de 39.087,54 €. La principal font 

de finançament és pública, sent la Diputació de Barcelona la principal creditora del programa el 2011 

(24.147,20 € + IVA). Altres finançadors són alguns organismes públics vinculats amb el territori, com són el 
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Consorci del Parc del Foix (2.542,37 € + IVA) i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral (3.177,97 € + IVA). 

Tanmateix, el projecte suposa un avanç en l'assumpció de la corresponsabilitat del sector privat atès que rep 

finançament privat a través dels membres adherits al programa, que mitjançant una quota anual 

contribueixen al sosteniment econòmic del mateix. La quota del 2011 ha arribat ha ser gratuïta per a petits 

productors, encara que ha existit un barem que ha oscil·lat entre els 75 € i els 230 €, en funció de l’espai de 

difusió de la Guia parc a taula. Així, el 2011, els agents privats han aportat al projecte 9.220 € + IVA (tot i que 

d’aquests, existeixen uns impagats per valor de 375 € + IVA). La participació en una activitat inicialment no 

programada (la Fira de Granollers)) ha procurat uns ingressos addicionals de 1.000 € + IVA. 

 

2.2.6. ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE: Aquest projecte s’ha executat i justificat en la seva totalitat i, per tant, 

es considera tancat. En el 2012, es preveu una retallada en el pressupost de la Diputació de Barcelona que 

dificultarà la participació de Depana en el projecte, si de cas es tindrà la opció d’optar a l’execució 

d’activitats concretes del programa d’activitats del Parc a Taula.   

 

 

2.3 Revisió i esmena de la justificació del projecte canvi climàtic i biodiversitat: Escolta, observa i 

actua! 

 

El 2010, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va finançar a DEPANA 

l’execució del projecte Escolta, observa i actua! en l’àmbit del canvi climàtic i la biodiversitat. Aquest 

projecte, amb un pressupost de 40.000 €, va ser executat pel llavors equip tècnic de l’oficina de Depana a 

Tarragona i justificat pel mateix equip i cobnrada la dubvenció íntegrament. Però a finals del 2011, el 

Departament de Territori i Sostenibilitat va comunicar a Depana la debilitat de la justificació del projecte, 

que considerava que no estava a l’alçada qualitativa habitual dels projectes realitzats per l’entitat, i va 

sol·licitar que s’esmenés la seva justificació des d’un punt de vista tècnic (val a dir que la justificació 

econòmica no s’havia qüestionat en cap moment). Així doncs, el 2011 s’ha iniciat aquesta tasca de revisió i 

esmena de la justificació del projecte, els treballs de la qual tindran continuïtat en el 2012. Les principals 

tasques abordades són: 

 

1. Gestió de la pàgina Facebook  del projecte 

2. Creació i gestió correu-e: escoltaobservaactua@depana.org  

3. Creació i gestió compte Twitter EscoltaObservaActua 

4. Proposta de redisseny dels itineraris (adaptació al contingut curricular de les Escoles Verdes, 

adaptació a minusvàlids) 

5. Millora contingut fitxes guia alumne 

6. Validació continguts tècnics per part de Depana 

7. Millora recursos pedagògics (links) 

8. Elaboració fitxa valoració visitant 

9. Difusió dels resultats a Escoles verdes 

10. Difusió dels resultats a escoles de l’àrea d’influència (radi de 30 km) 

11. Proposta a DTS d’explotació dels itineraris 

 

 

3- Àmbit d’Activitats 
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3.1 Agenda d’activitats 

El grup d’activitats ha mantingut, durant l’any 2011,  el programa de dinamització i d’acció social tal com s’ha 

pogut comprovar mitjançant les agendes que s’han elaborat trimestralment.  

L’objectiu general de donar cabuda a les inquietuds dels socis, sobre temes de medi ambient i de natura, 

s’ha treballat sempre de forma profitosa i dintre de les possibilitats que ha permès el nombre de voluntaris 

per poder-les atendre.  

S’ha consolidat la participació a les sortides naturalistes, a les manifestacions públiques i a les campanyes de 

sensibilització. Malgrat això, s’ha continuat sense augmentar l’assistència a les xerrades que s’han organitzat 

en el local, amb l’objectiu de donar a conèixer l’entitat com a seu social, les quals no han assolit la 

participació desitjada. 

L’equip s’ha estabilitzat i ha crescut en quant al nombre de persones que es coordinen i reuneixen cada 

dimarts. Tot i això, cal manifestar que no s’acaba de trobar la manera més adient d’encaixar les propostes 

que es reben, moltes vegades a títol individual, de persones que s’ofereixen a col·laborar des de comarques 

llunyanes o amb interessos dispersos.  

Cal fer una reflexió i és que, si Depana vol créixer, s’ha de treballar més en el camp de la coordinació tant a 

nivell comarcal com local. En el supòsit que es vulgui abastar un ventall més ampli d’activitats, caldrà 

disposar de més socis que s’impliquin en el projecte. Malgrat les mancances existents, cal posar de manifest 

que el nivell de satisfacció dels participants ha estat molt alt i, especialment, des del punt de vista qualitatiu 

de les activitats realitzades. 

S’ha millorat la comunicació amb els socis i la divulgació de l’agenda així com la relació i el treball 

desenvolupat, conjuntament, amb altres entitats. Segons això, l’any 2011 cal valorar-lo, des de tots els punts 

de vista, com a molt positiu.     

Finalment, no es pot cloure aquesta memòria sense agrair la col·laboració voluntària de moltes persones que 

han ofert, generosament, els seus coneixements i esforços els quals han fet possible el programa d’activitats 

d’aquesta entitat. 

 

3.1.1 SORTIDES 

 

1.-) Cens d’ocells aquàtics al Delta del Llobregat 

 Objectiu: Valorar la importància dels espais no protegits del Delta a partir de la biodiversitat d’ocells 

 Organització: En col·laboració amb SOS Delta 

 Participació: Regular Valoració: Bona 

 

2.-) Els Ibers a l’Ebre - Excursió a Tivissa i a la Reserva Natural de Sebes 

 Objectiu: Visitar el jaciment ibèric del Castellet de Banyoles, a Tivissa, les Coves de les Meravelles, a 

Benifallet i explorar el bosc de ribera de la Reserva Natural de Sebes, a Flix.  

 Visita de Organització: En col·laboració amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 Participació: Moderada, > 10 persones Valoració: Molt bona 

 

3.-) Aiguamolls de l’Empordà 

 Objectiu: Observació d’ocells hivernants 

 Participació: Bona, > 10 persones Valoració: Molt bona 

 

4.-) El Delta a vista d’ocell 
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 Activitat: Pujada a l’ermita de Sant Ramon, al límit entre Sant Boi i Viladecans 

 Objectiu: Copsar els grans canvis soferts per la plana del Delta 

 Organització:  En col·laboració amb SOS Delta 

 Participació: Bona, > 10 persones Valoració: Molt bona 

 

5.-) Iniciació a la botànica mediterrània. La Rierada, Collserola 

 Objectiu: Taller pràctic d’identificació d’arbres i arbustos per les claus dicotòmiques. 

 Participació: Molt alta, > 25 persones Valoració: Molt bona 

 

6.-) Entre carxofes i lliris de mar al Delta 

 Objectiu: Conèixer els espais no protegits del Delta, especialment l’àrea agrícola. 

 Organització: En col·laboració amb SOS Delta 

 Participació: Fluixa Valoració: Bona 

 

7.-) Els cingles de Sant Honorat 

 Objectiu: Descoberta paisatgística. Observació de la flora, la fauna i la geologia  

 Participació: Alta, > 15 persones Valoració: Molt bona 

 

8.-) Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat 

 Objectiu: Cursa no competitiva de cens d’ocells als espais del Delta que no compten amb figures de 

protecció 

 Organització: En col·laboració amb SOS Delta 

 Participació: Alta, > 10 persones Valoració: Bona 

 

9.-) Ocells dels secans a Bellmunt 

 Objectiu: L’excursió es va haver d’anul·lar a causa de la pluja persistent. Com a alternativa, es va 

visitar el Museu Arqueològic d’Isona. I es va baixar fins Bellmunt on el grup va poder gaudir d’un  

jornada d’observacions ornitològiques. 

 Participació: Molt alta, > 15 persones Valoració: Molt bona 

 

10.-) Rere la petjada de l’ós 

 Objectiu: Exploració naturalista de diversos indrets de la Val d’Aran.  

 Participació: Molt alta, unes 30 persones Valoració: Bona 

 

 11.-) Marató cooperativa al Delta del Llobregat 

 Objectiu:  Cursa ornitològica, per equips i no competitiva, per remarcar la importància del Delta com 

a espai vital per a la ruta migratòria dels ocells.  

 Organització: En col·laboració amb SOS Delta 

 Participació: Moderada Valoració: Bona 

 

12.-) El safrans del Taga 

 Objectiu:  Excursió de muntanya per admirar els colors de la tardor i la inspecció de fòssils. 

 Participació: Molt alta, > 20 persones Valoració: Bona 
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13.-) L’agònica lluita d’un riu per sobreviure - Delta del Llobregat 

 Objectiu: Visita del tram de la nova desembocadura del Llobregat inclòs a l’Important Bird Area (IBA), 

i visita de l’antiga llera abandonada del Riu Vell on es preveuen instal·lar diferents infraestructures.  

 Organització: En col·laboració amb SOS Delta 

 Participació: Alta Valoració: Molt bona 

 

14.-) Natura entre molins de vent 

 Objectiu: Conèixer l’espai natural de les obagues del riu Corb i debatre sobre l’impacte dels 

aerogeneradors sobre les aus rapinyaires. 

 Organització: En col·laboració amb un expert de la Institució Catalana d’Ornitologia (ICO). 

 Participació: Alta, > 15 persones Valoració: Molt bona 

 

15.-) El Molí de l’Espígol 

 Objectiu: Visita del jaciment ibèric del Molí de l’Espígol, a Tornabous i, l’espai natural de l’estany 

d’Ivars. 

 Organització: En col·laboració amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 Participació: Alta, > 12 persones Valoració: Molt bona   

 

16.-) Una illa entre carxofes 

 Objectiu:  Visita de la zona agrícola al voltant de Cal Dimoni 

 Organització: En col·laboració amb SOS Delta 

 Participació: Moderada Valoració: Molt bona 

 

* Excursions anul·lades per falta d’assistència o per problemes varis: 

-Visita a l’abocador del Garraf 

-Visita d’un centre de recuperació de fauna:   

 Centre de Recuperació de Fauna Salvatges de Torreferrussa  

 Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM) 

 

CURSOS 

 

1.-) Curs d’Herpetologia 

 Objectiu: Sortida pràctica al Vidranès i Sau per veure amfibis i rèptils al seu hàbitat natural. 

 Organització: En col·laboració amb la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) 

 Participació: Moderada, > 12 persones Valoració: Molt bona 

 

2.-) Curs de cants d’ocells - A càrrec d’Eloïsa Matheu 

 Objectiu: Una classe teòrica i dues sortides pràctiques a la Rierada, Collserola 

 Participació: Alta Valoració: Molt bona 

 

3.-) Curs de camp per conèixer les plantes - A càrrec de Romà Rigol 

 Objectiu: Curs basat en pràctiques de camp, per conèixer i identificar plantes, les característiques 

dels principals grups i l’ús de les eines convencionals. 

 Participació: Fluixa a les dues primeres sessions, alta a la tercera Valoració: Molt bona 
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3.1.2 XERRADES 

 

1.-) La gestió vegetal a l’època ibèrica 

 Ponent: Ramon Buxó, arqueòleg del Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 Participació: Fluixa Valoració: Molt alta 

 

2.-) Natura a l’Índia 

 Ponent: Paco Gómez 

 Participació: Molt fluixa Valoració: Molt bona 

 

3.-) Seguiment de les poblacions d’ocells a Collserola 

 Ponent: Dani Diaz-Diethelm 

 En col·laboració amb Voluntaris de Collserola 

 Participació: Fluixa Valoració: Bona 

 

4.-) Pros i contres de l’energia eòlica 

 Ponent: Jaume Morron, gerent d’Eolic-Cat 

 Participació: Molt fluixa Valoració: Molt bona 

 

5.-) Els bolets conreats 

 Ponent: Miquel Bolea, membre de l’ Associació Micològica Font i Quer (AMFQ) i de la Societat 

Catalana de Micologia (SCM). 

 

6.-) Viatge ornitològic al Perú 

 Ponent: Salva Solé 

 Participació: Fluixa Valoració: Molt alta 

 

7.-) El vol de les àguiles a Sud-àfrica 

 Ponent: Pedro Plans 

 Participació: Molt fluixa Valoració: Bona 

 

8.-) Els Ibers a taula 

 Ponent: Jordi Principal, arqueòleg del Museu Arqueològic de Catalunya 

 Participació: Molt fluixa Valoració: Molt alta 

 

3.1.3 FIRES 

 

 Fira d’Entitats a la Creueta del Coll 

 Fira d’Entitats de la Mercè 

 

3.1.4EXPOSICIONS 

 

 Floracions espontànies del Parc de la Creueta del Coll 

-Espai: Centre Cívic del Coll 
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-Organització: Depana  

 

 

3.2 Grup d’acció forestal 

En el decurs del 2011, el GAF ha fet 5 reforestacions a Collserola en les que s’han plantat, entre arbres i 

arbustos, un total de 92 exemplars. Aquestes reforestacions han  estat obertes tant als socis com al públic en 

general i hi han participat unes 60 persones. 

 

Així mateix, i també a la zona de Collserola, s’hi han fet vàries sortides i activitats com, per exemple, 

l’eliminació de plantes al·lòctones, el control i el reg de les reforestacions, etc.,  

 

S’ha continuat amb el seguiment de la plantació experimental dels arbres amb el sistema Water-box 

(dipòsits de condensació i d’alliberament controlat d’aigua). De moment, els resultats han estat 

espectaculars tant pel que fa a la capacitat de recollida d’aigua com a la supervivència dels plançons que ha 

estat superior al 90%. 

 

S’han fet tasques d’eliminació de plantes al·lòctones invasores com és el cas, concretament, de la Phitolacca 

americana. L’acció s’ha portat a terme a la zona de Can Coll, sobre el torrent, amb l’eradicació de 35 plantes i 

la retirada, a més, de 2 sacs grans plens de deixalles vàries. 

 

Durant el mes de maig s’ha participat a la Festa de la Primavera Verda i a la Fira d’Entitats organitzades, 

ambdues, pel Centre Cívic El Coll.  

 

D’altra banda, i dins l’àmbit de l’Any Internacional dels Boscos, s’ha fet una xerrada amb el títol “Any 

Internacional dels Boscos 2011. Què podem fer nosaltres per preservar-los”. 

 

S’han fet tasques de seguiment i de control del viver, format per més de 400 arbres,  que està ubicat, 

provisionalment, a la terrassa d’un company del grup. Cal indicar que es segueixen mantenint converses amb 

l’Ajuntament de Barcelona, concretament amb el Districte Municipal de Gràcia, per tal d’aconseguir un espai 

al Bosc d’en Turull que és dins la finca municipal, coneguda amb aquest nom, i que és al costat del Parc 

Güell. 

 

Finalment, comentar que s’han rebut i atès sol·licituds, tant de particulars com d’empreses,  en les que es 

demanava tant informació diversa com informació d’àmbit forestal. 

 

 

4- Àmbit de Comunicació i Participació  

4.1 Difusió i comunicació  

S’han atès els medis de comunicació que ho han requerit mitjançant voluntariat. Hem mantingut presència a 

la premsa escrita, ràdios, així com a la televisió. 

 

4.2 Publicacions 

 

4.2.1 Agró Negre 
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Durant l’any 2011, per reducció pressupostària es varen editar únicament dos números de la revista L’Agró 

Negre, tot i que un va tenir el caràcter d’extra, pel que fa a pàgines i contingut. 

El primer, amb 24 pàgines, com era l’habitual, va sortir publicat en primavera i va tenir com a protagonistes 

principals i de portada les centrals nuclears i tota la problemàtica relacionada amb el recent accident nuclear 

de Fukushima. 

El segon, de 32 pàgines, editat a la tardor, va tenir una extensió extra ja que no va ser possible publicar el 

número habitual de finals d’estiu que completava la terna anual habitual. El tema central i de portada 

d’aquest segon número va ser la llei Òmnibus. Al darrer moment es va incloure també a l’Editorial l’alarmant 

notícia del possible projecte de EuroVegas a Catalunya. 

En total són ja 19 les revistes de L’Agró Negre que DEPANA ha editat en aquesta etapa de renovació iniciada 

ja fa més de 6 anys, amb les quals l’entitat dona a conèixer a socis i lectors en general les seves activitats i 

projectes, a més de les notícies més importants de caire ambiental que es produeixen al nostre país. És un 

element molt important de relació amb els socis i de comunicació. S’ha procurat mantenir una línia de 

continuïtat, millora i simplificació en el format, i un equilibri en els continguts, sempre d’acord amb els 

objectius de l’entitat. 

Cal dir que les necessàries reunions presencials de redacció, coordinació i seguiment on line de les 

col·laboracions es duen a terme des del voluntariat i sota una direcció professional que coordina l’equip de 

redacció i la maquetació i la impressió. 

La revista, un cop distribuïda la tirada, es penja també al web i és consultable i accessible lliurement. Hi ha 

també la intenció d’iniciar una consulta als socis i sòcies sobre la possibilitat de limitar l’edició en paper al 

mínim i promoure el format digital a petició dels qui optin per aquesta possibilitat. 

 

4.2.2 Agenda d’activitats 

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

sortides i conferències.  

 

 

5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors 

 

5.1 Activitats institucionals, resum d’algunes intervencions, any 2011 

 

 

 S’ha dut a terme una reunió amb el DGMN, del DARPAMN, temes de caça, medi natural i seguiment 

d’acords. 

 S’ha assistit al SGrl. a les reunions al DJustícia, per la regularització de la documentació anual. 

 S’ha mantingut una reunió amb el Secr.Grl. del DTS 

 S’ha assistit a la presentació del Programa Parc a Taula i a la Fira del Garraf i al centre d’arts i natura 

de Vallgrassa al PN del Garraf 

 Hem estat convidats a l’acte festiu d’educació ambiental i naturalista de la presentació del llibre 

sobre la “Fauna Urbana de Bcn”, al ZOO. 

 Hem atès la visita al nostre local de la Secretària Grl, del DTS i també del responsable de la DG 

d’E.Ambientals. 

 Hem assistit a la reunió del Consell de Medi Ambient del Districte de Gràcia. 

 També a la ponènciad’Ed.Ambiental de l’Ag.21 de Bcn. 
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 Hem pres part a les diverses reunions i plenari del Consell de Ciutat de Barcelona, dutes a terme al 

Saló de Cent de l’Ajuntament. 

 Hem assistit a la reunió de la Comissió de treball del Parlament, sobre el Conveni Ramsar per a la 

protecció de les zones humides, en relació al Delta del Llobregat. 

 També a la presentació de la proposició al grup parlamentari de ERC. 

 Igualment a la presentació de la “Guia d’amfibis”, feta pels amics de la SCH. 

 S’ha assistit, en companyia d’altres membres de JD a les diverses reunions fetes al DTS en relació a la 

convocatòria de projectes del TSA . 

 També hem estat presents a diverses reunions amb la Direcció del ZOO, en relació al projecte “pas 

de l’estret”, i a la presentació oficial a la premsa del projecte. 

 Assistim regularment a les reunions de la “Comissió per a la catalogació dels arbres d’interès local, 

de Bcn”, convocades pel DMA de l’Ajuntament. 

 També a la RP a la FAVB sobre la problemàtica nuclear i la contaminació a la ciutat de Barcelona 

 Hem estat representats institucionalment i individualment amb altres entitats a la manifestació 

antinuclear. 

 Assistència a la reunió convocada i a la RP per la Plataforma anticontaminació de Bcn 

 Assistència regular al Tresorer en diverses gestions, diligències, legalització de documentacions 

vàries, tramitacions de pagaments, seguiments, etc. 

 Assistència a la reunió amb el Conseller del DARPAMN, amb altres entitats, per les al·legacions a la 

Llei Omnibus. 

 Presentació personal a l’Ajt.d’Alella de les al·legacions al PGOU. 

 Presència al stand de la Fira de la Mercè2011 el diumenge, 25.09. 

 Assistència a Saldes (Berguedà) a la taula rodona de les Jornades sobre boscos, bolets i biodiversitat, 

amb els companys dels AN del Bergadà. 

 Assistència al dept. de PPNN de la DiBa. A la reunió amb el Gerent de l’àrea de EENN, per l’ampliació 

del programa PT. 

 Assistència, a la convocatòria al Col. Advocats del Sr.Ruiz Tomàs del Dept.MA de la Comissió 

Europea, gestió històrica de queixes, etc... 

 Reunions i presidència a l’acte final del Jurat dels Premis Acció 21, de Bcn., convocats per 

l’Ajuntament al saló de Cròniques. 

 Assistència a les reunions del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de la ciutat, de l’Ajuntament. 

 

5.2 Grup de treball d’Àrids de Catalunya 

Dues reunions el 24 de febrer i el 7 de juny  de 2011. DEPANA ha participat mitjançant la presència de 

Francesc Beni, en  

Aspectes més destacats: 

 

 En el 2011, es manté la tendència de davallada significativa de la demanda d’àrids en el marc 

espanyol i català a causa de la crisi general, i principalment en l’àmbit de la construcció. Això exposa 

clarament un error en la projecció de la demanda que es va presentar en l’any 2005. El nou govern 

de la Generalitat posa de manifest les retallades en l’obra pública, tot i que el gremi d’àrids reclamen 

polítiques d’inversió en la construcció d’obra pública ja que estan tancant algunes explotacions i per 

tant augmentant  l’atur. DEPANA torna  a posar de manifest que el model de creixement és 
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responsable de la crisi pel que cal plantejar la necessitat de crear un nou model de creixement 

sostenible. 

 Com l’any anterior, durant el 2011 han augmentat les autoritzacions de noves explotacions o 

augment de reserves per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, que es justifica per que 

són tramitacions presentades en anys anteriors. 

 Cal destacar que la Taula d’àrids en general, i en particular el Gremi d’àrids, s’han 

sensibilitzat en els aspectes ambientals en les pròpies explotacions i sobretot en la restauració de 

pedreres. S’han presentat diverses iniciatives de valor afegit a les restauracions per afavorir la 

biodiversitat.  

 Durant aquest any s’ha mantingut la necessitat de promocionar la reutilització de runes com 

àrid reciclat. Recordem que aquest aspecte va ser introduït i impulsat per DEPANA, ja que es va fer 

una reunió a banda  de les reunions generals, amb el Gremi de Recuperació de Runes.  

 DEPANA posa de manifest els riscos d’aprovar l’esborrany de la llei OMNIBUS, pel risc que 

pot comportar una simplificació de la regulació que vetlla pel compliment dels continguts de les 

autoritzacions i de la seva pròpia tramitació.  

 

5.3 MedPAN:  

Xarxa de gestors d’àrees marines protegides a la Mediterrània. Formada fins a la data per 38 membres, 

principalment gestors d’àrees marines protegides a la conca mediterrània, i 18 socis disposats a contribuir a 

la creació i l’enfortiment de la xarxa. Aquests socis treballen en un total de  17 països i gestionen més de 30 

àrees marines protegides i treballen per crear-ne d’altres  

Objectiu: Millorar l’eficàcia en la gestió de les àrees marines protegides a la Mediterrània i impulsar-ne la 

creació de noves. 

Des del 2009, DEPANA és membre del Consell d’administració i ostenta la presidència de MedPAN, fet que 

implica una forta activitat de coordinació amb altres membres de MedPAN d’arreu de la Mediterrània i molt 

especialment de França, on es troba la seu de MedPAN. Les activitats associades a aquesta organització són 

dutes a terme voluntàriament per la sòcia i expresidenta de DEPANA, Purificació Canals, a més de la 

participació de Francesc Espinal a l’assemblea general de MedPAN celebrada a Vodice (Croàcia). A aquesta 

assemblea a Croàcia es va fer una visita al P.N. dels Kornati a la costa croata propera a Split. Un cop 

finalitzats els tallers els membres de MEdPAN van celebrar la seva assemblea anual .  A continuació es 

detallen les activitats dutes a terme durant el 2011. 

 

Monaco Blue Initiative. Mònaco, 13 i 14 de febrer de 2011 

Mediterranean Reference User Group (MRUG)-MedSEA. Barcelona, 24 de febrer de 2011 

Reunió dels Punts focals per a àrees especialment protegides del Conveni de Barcelona. Marsella 

(França). 18 al 20 de Maig de 2011 

Reunió del secretariat de la Unió per a la Mediterrània amb diferents ONG ambientalistes de la regió. 

Barcelona. 28 i 29 de juny de 2011 

Presentació pública de l’estratègia turca de protecció costera i marina. Ankara (Turquia). 5 i 6 de juliol 

de 2011 

Paris (França). 13 de juliol de 2011 

Barcelona. 19 de juliol de 2011 

II Seminari sobre gestió d’àrees marines protegides. Organitzat per EUROSITE Le Conquet (Bretanya, 

França). 30 d’agost a 1 de setembre de 2011 
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DEPANA ha esta present en tot el procés i també va participar al primer que va tenir lloc l’any passat a 

Marsella. Durant el seminari es van abordar principalment els diferents reptes de conservació marina 

associats al desenvolupament d’energies renovables en el medi marí. Des de MedPAN es va dirigir una 

de les taules de debat. 

Assistència a la conferència internacional CLAMER (Climate Change and European Marine Ecosystem 

Research).  Brussel·les. 15 de setembre de 2011 

Comitè directiu del programa de capacitació per a àrees marines protegides (AMP) i comitè directiu 

del programa d’ajuts a petits projectes. Ambdós de MedPAN. Marsella, 26 de setembre de 2011 

Reunió de col·laboradors de la Fundació MAVA. Podgorica (Montenegro), 27 a 30 de setembre de 

2011 

Reunió amb el nou director del P.N. de Port Cros. Hyères (França), 30 de setembre de 2011 

Grup de treball sobre pesca artesanal per a l’esborrany 0 de Rio+20. Lisboa (Portugal), 12 i 13 

d’octubre de 2011 

IMP-MED Workshop. (Seminari sobre política marítima europea). Beirut (Líban), 8 i 9 de novembre de 

2011 

Coordinació amb el WWF-MedPO. Roma (Itàlia), 11 de novembre de 2011 

Setmana dels líders econòmics de la Mediterrània. Barcelona, 22-24 de novembre de 2011 

Assemblea General de MedPAN i Tallers sobre experiències d’educació ambiental en AMP a la 

Mediterrània. Vodice (Croàcia), 26 de novembre a 1 de desembre de 2011 

Reunió amb el Centre mediterrani d’integració del Banc Mundial (WB). Marsella (França), 16 de 

desembre de 2011  

Es van celebrar els tallers d’intercanvi d’experiències en educació ambiental en àrees marines 

protegides amb la participació de representants de 23 països.  

 

 Tallers d'intercanvi de projectes d'educació ambiental. Participació en els següents : 

 

- Eduquer pour s'adapter aux changements climatiques, de l'Association des Enseignants des 

sciences de la vie et de la Terre (Marroc) 

- L'education a l'environnement au Parc national de Port-Cros. 

- L'education environnementale dans le Parc National de Taza (Algeria) : du terrestre vers le 

marin. 

- Campagne de sensibilitation des pecheurs locaux et du gouvernement local pour favoriser la 

concertation et la cooperation autour de la creations d'une AMP sur l'ile de Milos. 

- Creation et dinamisation d'un centre d'education a l'environnement et d'interpretation du 

Parc National d'Al Hoceina (Aquest centre ha estat pagat per la Fundación Biodiversidad y per la 

Junta de Castilla La Mancha entre d'altres) 

- De la zone de conflit a la zone de conservation : convertir d'anciennes structures militares en 

centre d'education, del Blue World Institute of Marine Research and Conservation (Croàcia). 

- I a la tarda 

- Education a l'environnement et participacion des citoyens dans les aires marines 

d'Andalousie, de la Junta de Andalucia. 

 

6. Secretaria general 
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6.1 Sessions de Junta Directiva: 

Durant l’2011 s’han efectuat reunions de Junta Directiva de manera quinzenal i una sessió especial de 

jornada complerta el dia 17 de setembre de 2011. 

 

6.2 Equip professional 

Entre març i maig de 2011 es va arribar a un acord per rescindir els contractes dels treballadors de l’oficina 

de Tarragona. Això va implicar l’immediat tancament de l’oficina de projectes de Tarragona. Entre maig i 

novembre de 2011 no va haver-hi cap treballador a DPN. A finals de l’any 2011, es va contractar a una nova 

administrativa, a mitja jornada, per poder realitzar les tasques d’oficina. 

 

6.3 Socis 

Durant el 2011 hi ha hagut 3 altes de socis i 12 baixes. A 31 de desembre de 2011 Depana té 1197 socis. 

 

7. Tresoreria 
 

En un any molt difícil, s’ha buscat mantenir l’equilibri i disponibilitat de recursos per dur a terme les 

determinacions dels òrgans de governs de l’entitat. S’han assolit una contenció molt dura de despeses, tot i 

que s’ha hagut de fer front a les indemnitzacions per acomiadar una part dels treballadors. El resultat és 

nehatiu, però s’ha pogut assumir pe patrimoni acumular. 


