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1. Àmbit d’Acció Ambiental, Territori i Biodiversitat  
 

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

Assumpte Organisme Actuació 

Projecte de pedrera LIC Serra Llarga a Algerri Comissió de la UE Queixa,13/01/13 

Determinació de l’abast de l’informe ambiental de 
la Modificació Puntual de les normes subsidiàries 
de planejament de La Torre de Claramunt per a 
la implantació d’una planta de Selecció i 
Transferència de residus de contenidors d’obra 
en sòl no urbanitzable, al terme municipal de La 
Torre de Claramunt 

Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat 

Al·legacions, 
6/03/13 

Consulta per a la determinació de l’abast de 
l’informe ambiental preliminar sobre el Pla 
Especial Urbanístic Marina Seca badia dels 
Alfacs, al terme municipal d’Amposta 

Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat 

Al·legacions, 
22/03/13 

Construcció d’unes pistes esportives dins d’una 
zona litoral de protecció del PDUSC 

Ajuntament de 
Montgat 

Denúncia,15/05/13 

No subjecció a avaluació ambiental de la 
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i 
complementàries de planejament d’Era Val 
d’Aran, al terme municipal Vielha e Mijaran, en 
relació amb l’article 126 de la normativa 

Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat 

Recurs d’alçada, 
12/7/13 

Resolució de la Directora General de Polítiques 
Ambientals del DTS, per la qual es feien públics 
els supòsits que la Ponència Ambiental de l’any 
2012 havia examinat si calia o no la seva 
subjecció a avaluació d’impacte ambiental 

Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat 

Recurs d’alçada, 
12/9/13 

No subjecció a avaluació ambiental de la 
Modificació del Pla director urbanístic dels àmbits 
del sistema costaner i del sistema costaner 
(PDUSC) integrats pels sectors de sòl 
urbanitzable  delimitat sense pla parcial aprovat 

Departament de 
Territori i 
Sostenibilitat 

Recurs d’alçada, 
16/10/13 

Projecte d’ordre de mètodes de captura en viu 
d’espècies cinegètiques depredadores i 
d’espècies exòtiques invasores depredadores 

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

Al·legacions, 
28/10/13 

Destrucció hàbitat amenaçat prat de cesquera a 
Gavà 

Direcció General de 
Medi Natural 

Denúncia 18/11/13 

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

Comissió Europea 
Annex a Queixa, 
9/12/13 

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

Comissió Europea 
Annex Queixa, 
28/12/13 
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Modificació Puntual de les NNSS de Planejament 
Urbanístic per adequar els usos a la zona forestal 
de sòl no urbanitzable de Pontons 

Ajuntament de 
Pontons 

Al·legacions, 
28/11/13 

 
1.2. Campanyes:  
 

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

 

INTRODUCCIÓ 
El Macac de Berbería és l’únic primat que viu al Nord del desert del Sahara, concretament al 
Marroc i a Argèlia (Rif, Mig i Alt Atles). Te un paper molt important en la salut dels 
ecosistemes, mitjançant la dispersió de llavors a més de regular les poblacions d’insectes, 
dels quals s’alimenta. Aquest primat és un indicador d’un bosc sa i un símbol de la gran 
biodiversitat del Marroc (amb espècies rares, endèmiques i en perill d’extinció).  
 
Es troba amenaçat per la degradació del seu hàbitat i per l’augment de cries capturades pel 
tràfic il·legal, que ascendeix a uns 300 individus anuals. Són utilitzades com a mascotes 
amb destí principal a Europa, per l’espectacle o per ser fotografiades  als mercat marroquins 
com a records pels turistes. També hi ha força pressió antròpica sobre les poblacions 
naturals a causa dels turistes que les alimenten artificialment. La seva població actual està 
molt fragmentada i s’estima en uns 4000 individus. Es constata una  reducció de la densitat 
de població de Macacasylvanus en un 50 - 80% en els darrers 30 anys. 
 
La Macacasylvanus és una espècie considerada “En Perill d’extinció” (EN) per la UICN des 

del 2008. 
 
OBJECTIUS GENERALS 

a. Sensibilitzar sobre la problemàtica de conservació de l’espècie Macacasylvanus. 
b. Revaloritzar l’espècie Macacasylvanus i el seu hàbitat entre la població 

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

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

 
OBJECTIU ESPECÍFIC 
Sensibilitzar sobre la principal amenaça que afecta a la conservació de l’espècie: LA 
CAPTURA DE CRÍES DEL MEDI NATURAL PER A SER VENUDES COM A MASCOTES. 
 
En els darrer anys ha augmentat el nombre d’animals exòtics mantinguts a les llars com 
animals de companyia. Fruit de les modes i els esnobismes es compren compulsivament. I 
aquest ha estat també el cas de la mona de Berberia. Es capturen 300 cries, de pocs mesos 
de vida a l’any, que són arrancades literalment dels braços de les seves mares i separades 
del seu grup familiar. Les macaques són animals molts socials que necessiten les cures de 
la mare i de la resta del grup fins els dos o tres anys d’edat. Són engabiades i se les porta 
als mercats locals de poblacions marroquines on s’exhibeixen per a vendre-les o bé per fer 
fotografies com a souvenirs pels  turistes. Quan les converteixen en mascotes i assoleixen 
l’edat adulta i per tant la maduresa sexual la frustració per no poder satisfer els seus instints 
salvatges les fa tornar agressives.  Aquell mico petit i tendre es converteix en un perill per 
als humans i per això és castigada sent confinada en una petita gàbia. La història d’aquests 
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animals és una història trista i indigna. El patiment provocat pel seu captiveri les fa 
emmalaltir tant física com psicològicament. I sovint se les acaba abandonant amb l’agreujant 
que no existeix un centre d’acollida oficial d’aquestes espècies a l’Estat Espanyol. 
 
DESENVOLUPAMENT 
Un cop més i per tercer any consecutiu durant el mes de juliol del 2013 vàrem realitzar al 
port d'Algesires la Campanya Pas de l'Estret. Es manté el port d’Algesires com a port 
objectiu ja que en ell es concentra el major volum de viatgers cap a Marroc de tots els ports 
de pas espanyols (47,1% el 2013), malgrat que aquest any el volum de viatgers ha continuat  
reduïnt-se (en un 24,4 %), probablement en relació a la crisi i que les dates del Ramadan es 
van avançar respecte de l'any anterior. Aquest és un dels punts d’entrada de macaques (així 
com de tortugues i/o camaleons...) que els viatgers amaguen il·legalment als cotxes. Tot i 
haver-hi control per part de la Guàrdia Civil no és prou eficaç.  
 
Aquesta campanya internacional es va desenvolupar conjuntament amb les següents 
entitats: Fundació AAP, AAP Primadomus, Montagne des Singes, la Fôret des Singes, 
Affenberg Salem, TrenthamMonkey Forest, MoroccanPrimateConservation Foundation 
(MPC), la Fundació per a l’Adopció l’Apadrinament i la Defensa dels Animals (FAADA), Wild 
Vets, ANDAi Eurogroup for Animals. 
 
Es va enviar una nota de premsa a tots els medis locals de Algesires, digitals i no digitals. 
Pel port d’Algesires, a 31 de juliol havien passat un total de 234.713 viatgers 
aproximadament. Aquesta quantitat representa un 11,7% menys en relació al nombre de 
vitgers al llarg de 2012. Els destinataris de la nostra campanya eren el viatgers cap a Ceuta i 
Tànger. 
 
Es va escollir el període del 21 de juny al 8 de juliol per ser dins de l’operació sortida de la 
OPE abans de que comencés el Ramadan, pensant que el major nombre de viatgers es 
produiria abans de l’inici d’aquesta festivitat.  
 
L’equip humà estava format per una responsable membre de la Junta Directiva de DEPANA, 
una coordinadora i 17 voluntaris. Aquests voluntaris es repartien en torns de matí i tarda de 
forma que durant els 17 dies treballaven 4 persones per torns de 5 h distribuïts de 8:30 h. A 
13:30 h. i de 16 h. A 21 h. Parlem de 10 hores diàries de presència de la campanya al port.  
Es tractava de contactar el màxim nombre de turistes i viatgers mentre esperaven per 
embarcar amb els seus cotxes i així explicar-los els greus problemes de conservació als 
quals  s'enfronten les macaques. 
 
Moltes d’aquestes persones voluntàries ja ho varen ser durant la campanya 2012. La 
majoria tenia coneixement de més d’un idioma i alguns tenien vinculació amb la conservació 
d’espècies. Es van allotjar en una casa de lloguer a Tarifa. La barreja de procedències, 
edats i formacions ha fet la campanya especialment enriquidora per a tots els participants. 
Tots els voluntaris, tant els nous com els repetidors, han manifestat el seu interès en 
participar l’any vinent, sempre que puguin. 
 
Els voluntaris, alguns d’ells  integrants d’entitats participants del projecte,  repartien un díptic, 
un conte i un para-sol. 
 
En el díptic s’explica la situació del macac de Berbería, la legislació vigent sobre la seva 
protecció i s’adverteix que no s’ha de tenir com animal de companyia.  
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El conte “El Viatge de la Mona Teshta”, adreçat a infants  d’entre 9 i 12 anys relata de 
manera senzilla la història real del que arriben a patir les cries que són capturades al medi 
natural i venudes com a mascotes. Així, els més petits també aprenen que els micos no  
s’han de tenir a casa com animals de companyia ja que se’ls destina a una vida solitària i 
indigna, on l’animal acaba malalt física i psicològicament, expressant el seu malestar amb 
conductes estereotipades i autolesions. Els nens van rebre el conte amb força il·lusió. 
 
Finalment vàrem donar un bonic para-sol per als cotxes amb la imatge d'una cria de Macaca 
de Berberia. El fet de ser un material durador serveix de recordatori de la informació rebuda, 
cada vegada que es utilitzat. A més de contribuir a la visibilitat de la Campanya i de les 
entitats que hi participen. 
 
Tot el material editat s’ha fet en 4 idiomes: Àrab, Francès, Anglès i Castellà, d’acord amb la 
procedència i destí dels viatgers.  
Entre els dies 2 i 5 d'agost (dies de major afluència de viatgers), esva projectar un vídeo 

explicatiu a les pantalles informatives instal·lades a l’esplanada d’espera a l’embarcament de 
vehicles en el port d’Algesires. 
 
RESULTATS 
Materials repartits:   

 
La majoria de viatgers contactats han estat magrebins que viuen a França, Espanya, 
Bèlgica, Holanda i Alemanya que anaven amb nens d’entre 5 i 12 anys. Una minoria eren 
turistes francesos i espanyols que anaven de vacances al Marroc.  
 
La reacció dels viatgers ha estat, en general, positiva i amb interès. No pensaven que la 
Macacasylvana estigués en perill d’extinció tot i conèixer el tràfic il·legal. Alguns relataven 
experiències on se’ls havia ofert una cria de macac i demostraven ser sensibles al tema, 
afirmant que no s’ha d’alimentar als animals en el seu medi ni fer-se fotografies amb ells a 
les places marroquines.  
 
També es van copsar reaccions crítiques que ens instaven a destinar els recursos 
econòmics a ajuts socials i no per a la conservació de la natura. Vàrem rebatre aquestes 
crítiques adduint que els problemes socials i mediambientals estan estretament lligats.  
 
 
 
 

10000

9112

13500

Materials repartits

Contes

Para-sols

Diptics
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CONCLUSIONS 
La realització d’aquesta campanya de sensibilització ens ha permès conèixer de primera mà 
la informació que sobre les Macaques de Berberia tenen els turistes i els marroquins que 
anualment viatgen cap a l'Estat Espanyol. 
 
Ha estat útil per informar i difondre la situació de la Macacasylvanus: les persones que viuen 
dins i fora del Marroc comencen a conèixer la problemàtica de l’espècie. 
 
També ha estat una bona oportunitat per a donar una projecció internacional de DEPANA. 
En futures campanyes ha d’haver una transició progressiva a altres models educatius 
digitals. 
 
El participar en aquesta campanya, a més, ens ha permès conviure amb gent d’altres països 
i cultures i compartir l'interès per una causa comuna: les Macaques de Berberia.  
 
Gràcies a l’equip de voluntaris que ha fet possible la Campanya Pas de l'Estret es va poder 
contactar i sensibilitzar a més de 13.000 persones. Esperem que aquesta campanya hagi 
servit per a que les persones que ens han escoltat hagin aprés una mica més sobre les 
Macaques de Berberia, valorin més l’espècie i sobre tot, la importància de la seva 
conservació en el seu medi natural.  
 

 
 
 
 

1.2.2. CAMPANYA DE DEFENSA DELS OCELLS FRINGÍL·LIDS 
Com ja vàrem fer constar en la memòria del 2012, el novembre del 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 i seguint la nostra estratègia per 
aconseguir aturar aquesta política de desprotecció d’aquestes espècies, DEPANA va 
interposar, el juny del 2012, una queixa a la UE  conjuntament amb les associacions de 
defensa dels animals Franz Weber i ADDA. 
 
El desembre d’enguany vam rebre la resposta de la Direcció General de Medi Ambient de la 
Comissió Europea, dient que si bé l’esmentat Decret presumiblement infringia la Directiva de 
Conservació d’aus silvestres, les campanyes de captures ja havien finalitzat, deixant així 
sense objecte una investigació per part de la Comissió.  
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Al no ser aquesta una resposta satisfactòria vam presentar al·legacions però el procés ha 
conclòs aquest any amb el tancament de l’expedient per part de la UE. 
 
No obstant, degut a la intervenció de la UE en aquest assumpte, la Generalitat de Catalunya 
no ha pogut autoritzar la captura d’aquests ocells ni el 2012 ni en el 2013. 
 
 

1.2.3. CAMPANYA CONTRA L’ENERGIA NUCLEAR 
DEPANA és integrant des de fa anys de la coordinadora catalana TLN (Tanquem les 
Nuclears) que a la seva vegada també integra la coordinadora estatal CEAN (Coordinadora 
Estatal Antinuclear). TLN te com a objectiu aconseguir el tancament de les centrals nuclears 
amb el consegüent canvi de model energètic basat en fonts renovables. Catalunya és el 
territori més nuclearitzat dins l’Estat Espanyol, amb tres centrals nuclears funcionant . 
 
TLN es reuneix periòdicament. La seu de DEPANA és un dels locals on, rotativament, es 
celebren aquestes trobades. 
 
Hi participen membres d’altres entitats així com persones que a títol individual volen dedicar 
part del seu temps a la lluita antinuclear. 
 
TLN té diverses comissions de treball que tracten temes específics que van des de la 
sensibilització i divulgació de la temàtica antinuclear (xerrades a escoles, instituts, fòrums de 
debat…), la interlocució amb grups polítics, el seguiment dels acords del CSN (Consell de 
Seguretat Nuclear), la comunicació d’incidències i accidents relatius al funcionament de les 
centrals nuclears d’arreu del món fins a la relació amb els mitjans de comunicació entre 
d’altres temes. 
El 9 de març del 2013 va tenir lloc a la Pça. Sant Jaume de Barcelona un acte 
commemoratiu del segon aniversari de la catàstrofe de Fukushima. La lectura del manifest 
va anar a càrrec de DEPANA.  
 
 

1.2.4. ÀMBIT DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS 
El compromís de DEPANA en la defensa dels animals és la seva representació al Consell de 
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
DEPANA en forma part d’aquest consell on es vetlla per assegurar els drets dels animals 
presents a la ciutat de Barcelona. Es treballa en diferents àmbits: propostes de millora en la 
legislació en matèria d’animals (com exemple podríem citar la participació clau de DEPANA 
en la darrera ordenança municipal que prohibeix el circs amb animals silvestres i altres 
avenços), denuncia de situacions indesitjables i/o il·legals que involucrin animals, creació de 
comissions de treball que tractin temàtiques de protecció dels animals…etc. 
 
Aquest consell està integrat per diferents organismes municipals, representants de tots els 
grups polítics municipals i la majoria d’entitats animalistes catalanes i enguany DEPANA ha 
estat membre de dues comissions designades específicament: la de la reforma de 
l’Ordenança Municipal de Barcelona per a la Protecció, la Venda i la Tinença d’Animals i la 
d’Accés al metro. En la primera d’elles hem presentat les nostres observacions al respecte 
de millorar aquesta ordenança, insistint en la necessitat de prohibir la venda d’animals 
exòtics i l’espectacle de dofins al Zoo de Barcelona. En la segona comissió hem aportat 
arguments i dades de diverses ciutats europees a fi de permetre que els animals de 
companyia puguin accedir al transport públic de Barcelona. En aquest sentit durant el 2013 
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vam concloure una campanya de recollida de signatures que va aplegar més de 10.000 i 
que va culminar amb l’anunci públic per part de l’Ajuntament d’assumir el compromís que els 
gossos puguin anar en metro el proper setembre d’enguany. Aquest ha estat el fruit de 
l’esforç de moltes entitats i persones que han defensat una reivindicació històrica de molts 
ciutadans de Barcelona. 
 
 

1.2.5. CAMPANYA DELTA DEL LLOBREGAT 
S.O.S. Delta del Llobregat ha recuperat part de l'activitat després de superar l'època 
Eurovegas. Alguns voluntaris han continuat participant en la plataforma hereva, Delta Viu. El 
seu objectiu és posar en valor mediambiental i econòmic les zones agrícoles del delta del 
Llobregat. 
 

1.2.5.1. PROJECTES 
Estem treballant en un projecte de restauració de microzones humides de la  pineda 
rereduna de Gavà, per la recuperació de les poblacions d'amfibis. 
 

1.2.5.2. COLABORACIONS 
Hem participat de l'Exposició Itinerant sobre el Riu Llobregat que organitza Llobregat 
SOStenible, i que va aconseguir un micromecenatge amb Verkami. Aportem un plafó sobre 
el delta. 
 
Hem colaborat amb el setmanari La Directa amb els articles: 

- La Directa | Un any després... el delta viu!  
- El cost ambiental i econòmic de l’ampliació de l’aeroport | La Directa  
- El Delta del Llobregat, víctima del ‘boom’ infraestructural | La Directa  

 
També hem aportat diversos materials a la Riuada i a l'Agró Negre. 
 

1.2.5.3. VISITES GUIADES 
III Cens alternatiu d’ocells hivernants al Delta del Llobregat (dissabte 12 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 actualtizar les dades de la nova IBA 
(Important Bird Area) i divulgar els seus valors entre les persones que no la conèixen. 
Crònica. 
 
Indignats amb les invasores (diumenge 17 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. Crónica. 
 
Les orquídies de Gavà (dissabte 4 de maig) 

Visita a la pineda de la Pava (una de les millor conservades de tot el Delta). Es tracta d’un 
bosc de pins pinyoners i alguna albereda sense cap figura de protección però amb grans 
valors mediambientals, amb menció especial per albergar una de les majors diversitats 
d’orquídies de tota la plana deltaica. Crónica. 
 
4ª Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat (dissabte 20 d’abril) 
Cursa ornitológica no competitiva, es fan varis equips que cooperen per prospectar el 
territori. Objectiu doble: demostrar la importància del Delta no protegit pels ocells migradors i 
consolidar información de zones potencialment amenaçades. Crònica. 

http://deltaviu.org/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/03/20/2482/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/03/21/2488/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/09/30/el-cost-ambiental-i-economic-de-lampliacio-de-laeroport-la-directa/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/10/08/el-delta-del-llobregat-victima-del-boom-infraestructural-la-directa/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/12/26/iii-cens-alternatiu-docells-hivernants-al-delta-del-llobregat-2013/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/01/29/cronica-del-3r-cens-alternatiu-daus-hivernants-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/02/14/retallades-a-les-invasores-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/02/21/cronica-de-la-activitat-retallades-les-invasores-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/04/29/les-orquidies-de-la-pineda-de-gava-ii/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/05/16/cronica-de-la-2a-sortida-dedicada-a-les-orquidies-de-la-pineda-de-gava/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/04/12/20-04-2012-marato-ornitologica-cooperativa-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/04/24/cronica-de-la-quarta-marato-cooperativa-al-delta-del-llobregat/
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Els eriçons del Delta del Llobregat (dijous 30 de maig) 
Visita a la zona agrícola de Gavà per observar aquests curiosos mamífers i conèixer l’hábitat 
on viuen de la ma de l’expert Sergi García –Galanthus-. 
 
5ª Marató ornitològica cooperativa al Delta del Llobregat (dissabte 12 d’octubre) 
Cursa ornitológica no competitiva, es fan varis equips que cooperen per prospectar el 
territori. Objectiu doble: demostrar la importància del Delta no protegit pels ocells migradors i 
consolidar información de zones potencialment amenaçades. Crónica. 
 
La cesquera: una joia botànica gavanenca (dissabte 9 de novembre) 

Visita a un sector de la pineda de la Pava (Gavà) per descobrir, de la mà de Josep 
Lascurain, la cesquera i el seu paisatge associat. La cesquera és una gramínia autòctona de 
grans dimensions que forma part d’un paisatge dunar que durant segles ha sobreviscut al 
Delta del Llobregat i que a dia d’avui està a punt de desaparèixer. 
 
Indignats amb les invasores (dissabte 30 de novembre) 
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. 
 

1.2.5.4. PARADETES INFORMATIVES de SOS delta del Llobregat i Delta 
Viu 

Dissabte 2 de febrer,  a Cal Tet-Ca l’Arana amb motiu del Dia Mundial de les Zones 
Humides. 
Dissabte 11 d’abril, a la Festa de la carxofa del Prat de Llobregat. 
20-21 d’abril: a la Fira de la Terra. 
Dissabte 25 de maig: a Cal Tet amb motiu del Dia de la Xarxa Natura 2000. 
Dissabte 5 d’octubre a Cal Tet amb motiu del Dia Mundial dels Ocells 
*En aquestes paradetes s’ha repartit l’Agró Negre 
 

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

De l’1 a l’11 de gener, al local de la associació Salut i Agroecologia de Barcelona. 
Del 14 de gener a l’1 de febrero, a Cases d’en Puig (Prat de Llobregat) 
De l’11 de març al 8 d’abril, a la Biblioteca de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat).  
Del 8 al 15 d’abril, a la Biblioteca de Santa Coloma de Cervelló 
Del 15 d’abril al 6 de maig, al Centre Cívic Drassanes de Barcelona 
Del 6 al 30 de maig, a la Biblioteca de Cornellà 
Del 3 al 23 de juny, a la Casa Orlandai de Barcelona 
Del 28 de juny al 14 de julio, a l’Ateneu La Maquia de Gavà 
Del 15 al 31 de juliol, a la Casa Sagnier de Sarrià (Barcelona) 
De l’1 al 31 d’agost, a Centre Esplai (Prat de Llobregat) 
 Del 23 de setembre al 9 d’octubre, al local de la associació Salut i Agroecologia de 
Barcelona. 
De l’11 al 31 d’octubre, a l’Ateneu Octubre de Barcelona 
Del 15 de novembre al 20 de desembre, a la Biblioteca de Viladecans 
 

1.2.5.6. XERRADES 
Dissabte 2 de febrer: Xerrada sobre la plataforma Delta Viu, al Casal Popular i 
Independentista de l’Hospitalet (Eva Yus i Raúl Bastida) 

http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/05/27/xerrada-i-sortida-els-ericons-del-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/10/07/12-10-2013-5a-marato-ornitologica-cooperativa-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/10/07/12-10-2013-5a-marato-ornitologica-cooperativa-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/11/28/cronica-de-la-quinta-marato-cooperativa-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/11/04/sortida-la-cesquera-una-joia-botanica-gavanenca/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/11/26/indignats-amb-les-invasores-del-delta-del-llobregat-4a-part/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/01/29/participa-con-sos-delta-del-llobregat-en-el-dia-internacional-de-los-humedales/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/01/29/participa-con-sos-delta-del-llobregat-en-el-dia-internacional-de-los-humedales/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
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Dimecres 7 de febrer: Xerrada sobre el valors del Delta del Llobregat, al Centre Cívic Can 
Deu de Barcelona (Raúl Bastida) 
Dijous 21 de març: Ponència a les Jornades “El riu Llobregat que volem”, a Molins de Rei 
(Raúl Bastida) 
Dilluns 8 d’abril: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional com 
desconegut”, a la biblioteca de Santa Coloma de Cervelló (Raúl Bastida) 
Dijous 18 d’abril: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional com 
desconegut”, al Centre Cívic Drassanes (Raúl Bastida) 
Diumenge 21 d’abril: Xerrada sobre Delta Viu a la Fira de la Terra (Eva Yus) 
Dijous 9 de maig: Xerrada sobre el valors del Delta del Llobregat, a l’Aula Ambiental de la 
Sagrada Família (Raúl Bastida) 
Dimarts 7 de maig: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional com 
desconegut”, a la Biblioteca de Cornellà (Raúl Bastida) 
Dijous 30 de maig: Xerrada sobre els eriçons del Delta del Llobregat al local de DEPANA 
(Sergi García –Galanthus-) 
Dijous 6 de juny: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional com 
desconegut”, a la Casa Orlandai de Barcelona (Raúl Bastida) 
Divendres 11 d’octubre: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional 
com desconegut”, a l’Ateneu Octubre de Barcelona (Raúl Bastida) 
Dijous 21 de novembre: Xerrada sobre l’Exposició “El Delta del Llobregat: tan excepcional 
com desconegut”, a la Biblioteca de Viladecans (Raúl Bastida) 
*En aquestes xerrades sempre es fa referència a la implicació de DEPANA a la conservació 
del Delta del Llobregat 
 

1.2.5.7. REUNIONS  

SOS Delta Delta Viu 

Divendres 15 de febrer Dimecres 16 de gener 

Divendres 22 novembre Dimarts 12 de març 

 Dissabte 18 de maig 

 Dimarts 4 de juny 

 Dimarts 16 de juliol 

 Dimarts 10 de setembre 

 Dimarts 8 d’octubre 

 Dimarts 26 de novembre 
 
 
1.2.5.8. ALTRES 

Estudi dels ocells nidificants de la Plana de Gavà durant el mesos de abril-juliol (amb motiu 
del conveni signat entre DEPANA i l’Ajuntament de Gavà per fer estudis de fauna). 
 
Estudi dels ocells hivernnats de la Plana de Gavà durant el mesos de novembre-desembre 
(amb motiu del conveni signat entre DEPANA i l’Ajuntament de Gavà per fer estudis de 
fauna). 

http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2013/02/21/2331/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
http://sosdeltallobregat.wordpress.com/2012/05/05/ndp-presentacio-de-la-proposta-dampliacio-de-les-zones-protegides-al-delta-del-llobregat/
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2. Àmbit de Programes, Projectes i Estudis  
 

2.1. Projecte ós bru 
El seguiment de la població d’óssos bruns de la vall d’Aran durant l’any 2013, ha estat 
extremadament difícil degut en primer lloc a les abundants nevades que va patir la vall 
d’Aran durant l´hivern i la primavera de 2013, i que van dificultar enormement l’accés a les 
àrees ursines, degut a que la majoria de les pistes forestals van estar tancades per les 
allaus, la qual cosa va fer molt complicat i/o impossible l’accés a certes zones d’ús freqüent 
per l’espècie. En segon lloc la històrica riuada que la vall d’Aran va patir el 18 de juny de 
2013 va fer malbé la ja deteriorada xarxa de pistes forestals, per la qual cosa el seguiment 
dels óssos encara es va veure més complicat. 
 
Tot i això es van poder comptabilitzar 61 dies de seguiment, compresos entre l’1 d’abril de 
2013 fins el 20 de juliol de 2013. 
 
Les rutes a peu han aportat la trobada d’indicis com petjades o arbres marcats i s’ha 
confirmat la presència de l’espècie en llocs menys habituals, amb diverses observacions al 
Naut Aran. (Vall de Ruda i vall de Unyòla) 
 
Aquestes observacions corresponen a: 
Un zel entre Pyros i una femella indeterminada observats en 3 ocasions a la vall de Unyòla. 
1 mascle d’uns 4-5 anys observat en 3 ocasions a la vall de Ruda. 
 

2.2. Parc a Taula 
Parc a Taula és un programa de desenvolupament econòmic, promogut per la Diputació 
de Barcelona, que pretén destacar, mitjançant la gastronomia, la producció artesana i la 
viticultura de proximitat i de qualitat, els valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres 
parcs. 
 
DEPANA participa en el Parc a taula des de mitjans del 2010. Enguany la participació de 
DEPANA s’ha canalitzat a través de dos contractes menors entre l’entitat i la Diputació de 
Barcelona per a les següents activitats: 

1. Treballs de coordinació, gestió i presentació de la Guia Parc a taula en la seva edició 
del 2013 (Exp. núm. 2013/1592), amb un pressupost de 9.338,84 € (més IVA). 

2. Treballs de coordinació i gestió de tretze mercats del Parc a taula i participació en un 
esdeveniment internacional durant l’edició del 2013 (Exp. núm. 2013/2562), amb un 
pressupost de 10.247,93 € (més IVA). 

 
Depana també ha facturat per treballs i/o despeses relacionats amb el projecte al Consorci 
del Parc del Foix (1.818,18 €, més IVA), el Consorci del Parc de la Serralada Litoral (826,45 
€, més IVA) i a la Diputació de Barcelona (500 €, més IVA). 
 
 GUIA DEL PARC A TAULA 
La guia del Parc a taula té per objectiu posar en comú i donar a conèixer al públic general 
tots aquells agents que formen part del projecte.  
 
I en aquesta edició del 2013 de la Guia s’ha assolit la xifra de 187 participants, un 
increment del 20,65% respecte l’any passat. I si ho comparem amb el nombre de 
participants del 2010, podem afirmar que el Parc a taula ha crescut un 50,81% en els 
últims quatre anys. Un èxit gens menyspreable atès el context de crisi econòmica 
(recordem que existeix una quota d’adhesió) en el que, malgrat tot, el nombre d’adhesions al 
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programa segueix en augment.  
 
Pel que fa a la distribució dels adherits per tipus d’activitat i territori, el grup territorial que 
predomina és el dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i el Foix, amb 62 participants (33,15 %), 
seguit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb 57 (30,4 %), i el Parc de la 
Serralada Litoral, amb 47 (25,1%). El Parc del Montnegre i el Corredor està representat amb 
només 21 membres (11,2 %), dels quals no n’hi ha cap de cellers, elaboradors o 
establiments. Això s’explica perquè aquest territori es va incorporar per primera vegada l’any 
passat. 
Gràfic 1. Distribució dels adherits al Parc a taula per tipus d'activitat i territori (2013) 

 
La guia resultant es pot consultar a www.diba.cat/parcsn/parcataula.  
El 17 d’abril del 2013, va tenir lloc al Pailebot santa 
Eulàlia (al moll de la fusta de Barcelona) l’acte de 
presentació oficial de la guia, on hi van assistir prop de 
noranta persones. A la mesa hi van participar la Il•lma 
Sra. Rosa Huguet, Alcaldessa de Canyelles i 
Presidenta d’ARCAT, el  Sr. Ramon Minoves, 
Coordinador d’Espais Naturals i Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, el Sr. Xavier Roget, 
Coordinador del Programa Parc a taula a la Diputació 
de Barcelona, el Sr. Carles Aulet, President de la 
Cooperativa Agrària La Baixa Tordera i el Sr. Christian 
Martino, del Restaurant Can Vinyers i membre de 
l’Associació Cuina Vallès. 
 
 
MERCATS DEL PARC A TAULA 

Dins el marc de les activitats que plateja el programa 
Parc a taula, hi ha l’oferir als seus membres adherits àmbits estratègics de promoció i de 
negoci dels productes i serveis de qualitat que aquests ofereixen. En aquest sentit, els 
Mercats Parc a taula són un instrument que permet la venta directa dels elaboradors, 
productors i cellers que comercialitzen sota la marca Parc a taula. Tanmateix, els Mercats 
Parc a taula permeten donar a conèixer els parcs de la Diputació de Barcelona al públic 
general a través dels productors, elaboradors, restaurants i allotjaments que treballen en 
l’àrea d’influència d’aquests territoris. 

http://www.diba.cat/parcsn/parcataula
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A continuació es detalla el calendari de celebració de mercats i esdeveniments aqueest 
2013: 
 
Taula 1.- Calendari dels Mercats Parc a taula celebrats 

Mercat  Mes  Dies  Lloc  

21è  MARÇ  23 i 24  Tordera  

22è  ABRIL  27 i 28  Gavà  

23è  MAIG  12  Sant Llorenç Savall  

24è  JUNY 8  Vilanova i la Geltrú  

25è  JULIOL 6  Castellar del Vallès  

26è  SETEMBRE 14 Mataró  

27è 22 Sant Llorenç Savall 

28è  29  Begues  

29è  OCTUBRE  6 i 7  Vilanova del Vallès  

30è  27 Vilassar de Dalt 

31è  NOVEMBRE  30 i 1 
des  

Canyelles  

32è  DESEMBRE 6 i 7 Sant Celoni  

33è  DESEMBRE 8 Mura  

 
Pel que fa a la participació del Parc a taula en un esdeveniment internacional, gràcies a la 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Symbola, Parc a taula ha tornat a 
ser un convidat d’honor al festival Anghiò (www.anghio.it), celebrat a la localitat de San 
Benedetto (Itàlia), del 15 al 23 de juny del 2013. Aquest és un festival dedicat a la cultura del 
peix blau i a la tradició de la pesca local. La del 2013 és la quarta edició del festival i és 
també la quarta vegada que el Parc a taula hi és present. En representació del Parc a taula 
ha assistit al Festival Anghiò el xef Cristòfor Rodríguez Torner, del restaurant Posada de 
Sant Pere (Parc d’Olèrdola) i estudiant d’últim any a l’Escola d’Hosteleria de Sitges. 
 
Per últim, destacar que aquest 2013 el Parc a taula ha estat reconegut en els 1rs Premis de 
Turisme Responsable de Catalunya, rebent el 2n premi i menció especial a la millor gestió 
del Patrimoni Natural a través del turisme. 
 

2.3. Cens d’ocells nidificants de Gavà 

Un estudi original de l'ornitofauna del municipi de Gavà, al Delta occidental desvetlla una 
gran diversitat per aquesta àrea del Delta del Llobregat crítica per la seva viabilita ecològica.  
El 2012 l’Ajuntament de Gavà i DEPANA van signar un conveni per elaborar estudis i 
projectes als espais naturals del terme municipal de Gavà, a fi de millorar el seu 
coneixement i gestió. 
 
Dins d’aquest marc, en aquest mateix any es va realitzar un estudi sobre els ocells 
nidificants de la plana de Gavà. 
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Les principals conclusions d’aquest estudi són les següents: 
 

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

 Tenint en conte que el territori estudiat només representa un 9,6% de tota la plana 
deltaica i que les zones humides de la plana de Gavà són molt més pobres en 
hàbitats i extensió que les de la resta del Delta del Llobregat, és bastant destacada la 
xifra de 43 espècies nidificants (segures o probables) ja que representen gairebé dos 
terços (un 62%) de les 69 espècies que es reprodueixen regularment a tot el Delta 
del Llobregat. Si no es té en conte les zones humides, el percentatge augmenta fins 
al 79%. 

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

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

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

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

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

 
 

2.4. El viver forestal del Bosc de Turull 
Aprofitant la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, el 2013 es va 
demanar una ajuda per poder millorar el viver forestal que DEPANA té al Bosc de Turull des 
del 2012. Amb aquesta ajuda econòmica s’ha pogut finançar la compra d’eines i altres 
materials necessàries per poder realitzar les tasques del Grup d’Acció Forestal. L’import de 
l’ajuda rebuda han estat 400€. 

 
2.5. D’on vénen les tortúgues? 

Aquest projecte ha sorgit com a impuls a l’àmbit de protecció d’animals que ha dut a terme 
DEPANA durant molts anys. Es tracta d’un projecte que vol treballar la problemàtica de tenir 
animals exòtics com a animals de companyia. S’està creant material per treballar aquesta 
problemàtica amb adolescents i infants, a les escoles. Per poder realitzar aquest projecte es 
disposa de 1000€ de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona. 
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3. Àmbit d’Activitats 
 

3.1. Agenda d’activitats 

Ens adrecem a vosaltres per presentar-vos la memòria del grup d’activitats de la nostra 
entitat.  
 
Durant l’any, us hem fet arribar tot un seguit de propostes que s’han anat divulgant 
mitjançant les agendes. Aquestes propostes han intentat donar resposta, en la mesura que 
ha estat possible, a les inquietuds socials que en el seu moment ens vam proposar portar a 
terme. 
  
Hem assolit els reptes de participació, tant en les excursions com en les activitats a l’aire 
lliure, que en anys anteriors havien estat deficitàries. Així mateix, també hem augmentat el 
nombre d’assistència a les xerrades que s’han realitzat a la nostra seu i que han versat 
sobre temes d’interès naturalista o ecològic.  
 
Hem mantingut la relació amb altres entitats afins o properes com és el cas de SOS Delta, 
Sant Quirze Natura, Galanthus o bé l’ACOIO (Associació Catalana d’Oceanògrafs i 
Oceanògrafes) i, més recentment, amb SOS Empordanet. La intenció del grup d’activitats és 
aprofundir en aquestes col·laboracions i millorar la seva dinàmica. 
  
Hem vetllat, molt especialment, per la qualitat de les sortides. Potser n’hem fet un nombre 
menor però amb una millor preparació. Ha prevalgut la qualitat a la quantitat.  
 
En el decurs de l’any hem notat una davallada en el nombre de persones coordinadores dins 
del grup. Ja sigui per motius personals o laborals, hem disminuït la nostra capacitat 
organitzativa i, justament, en un moment d’alta participació. Des d’aquestes línies volem 
convidar i animar a tots els socis i sòcies a participar activament en l’entitat i també en 
l’acolliment de noves persones atretes per les sortides i activitats que oferim. Us recordem 
que durant l’any ens reunim un cop a la setmana i que ens calen més socis i sòcies que 
tinguin la disponibilitat i la predisposició de participar amb nosaltres així com en la 
coordinació general de l’entitat.  
 
I després de fer aquesta crida, no volem acabar aquestes línies sense manifestar el nostre 
agraïment a totes les persones que, voluntàriament, ens han cedit el seu temps i 
coneixement per a tirar endavant el programa. A totes elles, moltes gràcies!  
 

3.1.1. SORTIDES 
RELACIÓ D’ACTIVITATS  
1.- Cens alternatiu d’ocells hivernants 

 Data: 12 de gener 

 Espai: Delta del Llobregat 

 Objectiu: Posar de manifest la importància biològica d’aquelles àrees del delta no 
estrictament protegides com Can Trabal, Can Dimoni i Reguerons, trams del riu 
Llobregat, pineda de les Maioles a Gavà i la seva façana litoral. 

 Organització: Conjuntament amb la plataforma SOS Delta 

 Participants: 21  

 Resultat del cens: 114 espècies localitzades, de les quals cal destacar 1 bec planer, 
19 martinets de nit, 1 becadell sord, 1 bec d’alena, 173 morells cap roig i 15 flamencs 
al riu. 

 Valoració: Molt bona 
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2.- Descoberta de petjades a la neu 

 Data: Cap de setmana 26 i 27de gener 

 Espai: Alós d’Isil (Pallars Sobirà) 

 Guiatge: Ignasi Batet 

 Participants: 13  

 Objectiu: Descoberta de les petjades i dels rastres deixats a la neu i als troncs dels 
arbres per la presència de mamífers de muntanya. Caminada amb raquetes de neu. 
Albirament de cérvols, isards, daines i cabirols. 

 Valoració: Molt bona 
 

3.- Les tines de la Vall de Flequer 

 Data: 16 de febrer 

 Espai: Sant Llorenç de Munt 

 Guiatge: Romà Rigol 

 Participants: 21  

 Objectiu: Ruta que ressegueix un seguit de velles tines de pedra seca emprades, 
antigament, per acumular el raïm que es produïa en aquell mateix paisatge dominat, 
aleshores, per les vinyes i avui dia està cobert de boscos de pins. Explicacions 
detallades sobre el terreny de com es transportava el raïm i de com es transformava 
en vi a les tines. 

 Valoració: Molt bona 
 

4.- Retallades a les invasores 

 Data: 17 de febrer 

 Espai: Gavà 

 Organització: GAF - SOS Delta 

 Participants: 10  

 Objectiu: Activitat de cura forestal consistent en l’eliminació de plantes invasores a la 
pineda de Gavà, especialment l’enfiladissa miraguà de jardí (Araujia sericifera). 
Descoberta d’un exemplar monumental de pi pinyer. 

 Valoració: Molt bona 
 

5.- Els ceps centenaris del Pla de Les Llambardes 

 Data: 3 de març 

 Espai: Capçalera del riu Foix 

 Guiatge: Romà Rigol 

 Participants: 24  

 Objectiu: Agradable excursió circular al voltant del Pla de Les Llambardes, amb la 
visita de la curiositat que representa una concentració d’una trentena llarga de ceps 
de vinya, d’un gruix de soca força impressionant, l’edat dels quals no es va poder 
establir de manera clara malgrat haver enraonat amb la gent de la zona. 

 Valoració: Molt bona 
 

6.- Els Colls i Miralpeix, un tresor al Garraf 

 Data: 17 de març 

 Espai: Colls i Miralpeix, entre Vilanova i Sitges 

 Organització: DEPANA i ACOIO 

 Participants: 17  

 Objectiu: Exploració del litoral del Garraf, observació d’organismes marins. Caminada 
al llarg del camí de ronda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. El temps no va 
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acompanyar però, tanmateix, es varen poder fer interessants observacions d’ocells i 
d’organismes marins, quan les onades ho permetien, com ara cargols de mar i 
diferents algues. Com a curiositat, un bufador natural foradat al rocam. 

 Valoració: Bona 
 

7.- Ximpanzés i cames llargues a l’Empordà 

 Data: 6 d’abril 

 Espai: Aiguamolls de l’Empordà i Fundació Mona 

 Guiatge: Toni Aparicio, J. Cebrian i personal de la Fundació Mona 

 Participants: 32  

 Objectiu: Sortida ornitològica als Aiguamolls i visita del centre d’acollida de 
ximpanzés Fundació Mona 

 Objectiu: Activitat doble: 
- Al matí es fa fer una sortida ornitològica als Aiguamolls de l’Empordà. Es van 
fer dos grups: un d’iniciats i un de principiants. 
- A la tarda, desprès del pícnic, l’expedició es va traslladar a la Fundació 
Mona per conèixer les instal·lacions i la finalitat d’aquest centre, refugi de 
ximpanzés, que està situat a Riudellots de la Selva. La visita, que va incloure 
el passi d’un documental, va ser a càrrec de la tècnica responsable del centre.   

 Valoració: Molt bona 
 

8.- Marató ornitològica al Delta de Llobregat 

 Data: 20 d’abril 

 Espai: Delta del Llobregat 

 Responsable: Raúl Bastida 

 Participants: 10  

 Objectiu: Cursa ornitològica no competitiva i entre equips per identificar ocells, 
aprofitant la presència d’espècies migradores, per tal de destacar els valors 
mediambientals de les àrees del delta que encara no gaudeixen de protecció legal.  

 Resultats: Es van identificar 66 espècies, de les quals cal destacar un martinet 
menut, un bec planer i 28 flamencs. 

 Valoració: Molt bona 
 

9.- Testing de Biodiversitat 

 Data: 21 d’abril 

 Espai: Bosc de Turull, Barcelona 

 Organitza: DEPANA i Biodiversitat Virtual 

 Participants: 15  

 Objectiu: Activitat de mitja jornada al bosc de Turull consistent en fotografiar tots 
aquells elements vegetals i animals que es van poder detectar -plantes i insectes, 
especialment- amb la finalitat d’analitzar la biodiversitat que amaga aquest espai 
urbà enjardinat.  

 Valoració: Molt bona 
 

10.- Camí de ronda de l’Ametlla a l’Ampolla 

 Data: 21 d’abril 

 Espai: Litoral entre l’Ametlla de mar i l’Ampolla (Baix Ebre) 

 Organització: DEPANA I L’ACOIO 

 Participants: 12  
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 Objectiu: Encisadora ruta a peu pel camí de ronda entre aquestes dues poblacions 
de la costa meridional catalana. Es va gaudir del guiatge dels membres de l’ACOIO, 
experts en vida marina, que van aportar valuosa informació. Es van poder observar 
organismes marins i ocells. 

 Valoració: Molt bona 
 

11.- Les orquídies de Gavà 

 Data: 4 de maig 

 Espai: Pineda de Gavà, Delta del Llobregat 

 Organització: DEPANA i SOS Delta 

 Guiatge: Raúl Bastida i Jordi Cebrian 

 Participants: 21  

 Objectiu: Donar a conèixer els valors ambientals de la pineda de Gavà. Sortida 
botànica amb la finalitat d’identificar orquídies i d’altres espècies vegetals de la 
pineda de Gavà, amb el propòsit de donar a conèixer els valors ecològics d’aquest 
hàbitat del delta. Es va aconseguir detectar dues espècies d’orquídies, Serapias 
parviflora i Ophrys tenthredifera malgrat que aquesta última ja estava pansida. 

 Valoració: Bona 
 

12.- Gaudint d’ocells a Torrelles de Llobregat 

 Data: 5 de maig 

 Espai: Rorrelles de Llobregat, Baix Llobregat 

 Organització: DEPANA i ANT 

 Guiatge: Teresa Sabater, Joan Cuyàs i membres d’ANT 

 Participants: 10  

 Objectiu: Caminada familiar per l’entorn natural de Torrelles de Llobregat. Es van 
observar ocells com ara picots i tallarols.  

 Valoració: Bona 
 

13.- Flora de la Vall d’Eina 

 Data: 8 de juny 

 Espai: Vall d’Eina, Alta Cerdanya 

 Guiatge: Jordi Cebrian i Albert Molero  

 Participants: 14  

 Objectiu: Exploració botànica d’una de les valls més interessants en aquest aspecte 
del Pirineu oriental. A pocs km d’haver iniciat l’ascens per la vall, la pluja ens va 
obligar a tornar a tota presa i a anul·lar l’excursió. De tornada, part del grup va visitar 
el Coll de Toses i quan el dia va millorar, es van poder fer algunes identificacions 
botàniques com ara Androsace villosa. 

 Valoració: Regular 
 

14.- Marató ornitològica al Delta del Llobregat 

 Data: 12 d’octubre 

 Espai: Delta del Llobregat, diversos espais no protegits, com Reguerons, Can 
Dimoni, trams del riu Llobregat, pinedes de Gavà, etc 

 Guiatge: Raúl Bastida, etc 

 Participants: 16  

 Objectiu: Cens d’ocells per diferents indrets del delta i en quatre equips.  

 Resultats: Es van censar 89 espècies de les quals cal destacar els torlits, bitxacs 
rogencs, piula dels arbres, etc. 
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 Valoració: Molt bona 
 

15.- Volcà de la Banya del Boc 

 Data: 20 d’octubre 

 Espai: Vall de Llèmana, Gironès 

 Guiatge: Romà Rigol i David Rodès 

 Participants: 22  

 Objectiu: Excursió de descoberta del desconegut volcà de la Banya del Boc. Anàlisi 
dels elements vulcanològics i del paisatge vegetal. 

 Valoració: Molt bona 
 

16.- La cesquera, una joia botànica gavanenca 

 Data: 9 de novembre 

 Espai: Pineda de Gavà (Delta del Llobregat) 

 Guiatge: Josep Lascurain 

 Participants: 4  

 Objectiu: Inspecció de les comunitats de dunes de la pineda de Gavà, fins a la línia 
del litoral. Es va detectar la destrucció d’una important concentració de cesqueres. 

 Valoració: Bona 
 

17.- Els Clots de Sant Julià 

 Data: 14 de desembre 

 Espai: Clots de Sant Julià, Vullpellac, Baix Empordà 

 Guiatge: Joan Badia i David Rodès 

 Organització: DEPANA i SOS Empordanet 

 Participants: 8  

 Objectiu: Visita de l’espai natural i arqueològic dels Clots de Sant Julià, amenaçat pel 
projecte de construcció d’una macro planta de compostatge. Explicacions de caire 
històric a càrrec de l’historiador de Torroella, Joan Badía, i d’aspectes geològics, per 
part de David Rodès. Es va completar el matí amb la visita de l’espai d’aiguamolls de 
les Basses d’en Coll, a Pals. 

 Valoració: Bona 
 
 

18.- El Rec Comtal 

 Data: 15 de desembre 

 Espai: El riu Besòs, Santa Coloma de Gramanet i Montcada i Reixac 

 Guiatge: Josep Ramon Aragó i muller 

 Participants: 11  

 Objectiu: Visita del Rec Comtal. Seguiment a peu del seu tram obert tot observant les 
transformacions dràstiques del seu entorn. Es van poder observar ocells al riu Besòs. 

 Valoració: Molt bona 
 

ACTIVITATS SUSPESES O POSTPOSADES (*) 
- Serra de Picancel 
- Serra de Boumort 
- Piraguada a l’Ebre 
- Serra de Milany 
(*) Com a conseqüència de les inclemències meteorològiques. 
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3.1.2. XERRADES 

1.- Els alguers de Mataró 

 Data: 1 de febrer 

 Ponent: Companys de l’ACOIO 

 Lloc: Seu de DEPANA 

 Assistència: Moderada 
 

2.- Els valors del Delta del Llobregat 

 Data: 7 de febrer 

 Ponent: Raúl Bastida 

 Lloc: Centre Cívic Can Déu 

 Assistència: Escassa 
 
3.- Viatge naturalista a Malàisia 

 Data: 1 de març 

 Ponent: Toni Aparicio 

 Lloc: Seu de DEPANA 

 Assistència: Escassa 
 
4.- Viatge naturalista a Lapònia 

 Data: 26 d’abril 

 Ponent: Ricardo Ramos 

 Lloc: Seu de DEPANA 

 Assistència: Escassa 
 
5.- Els eriçons del Delta del Llobregat 

 Data: 30 de maig, xerrada, i el 31 de maig la sortida al camp  

 Organitza: DEPANA i Galanthus 

 Ponent: Sergi García 

 Lloc: Seu de DEPANA, la xerrada, i la sortida es va fer a la pineda de Gavà 

 Assistència: Molt alta 
 
6.- Què hem de saber sobre el fracking? 

 Data: 13 de juny 

 Ponents: Xavier Calafell (Plataforma Aturem les prospeccions), membre d’ANG i 
David Rodès, de DEPANA 

 Lloc: Llibreria Horitzons 

 Assistència: Alta 
 
7.- Aus marines a les Illes Shetland (Escòcia) 

 Data: 6 de novembre 

 Ponent: Oriol Muntané 

 Lloc: Llibreria Horitzons 

 Assistència: Alta 
 
8.- Llops i humans, cronologia del conflicte a Catalunya 

 Data: 15 de novembre 

 Ponent: Josep Maria Massip 

 Lloc: Seu de DEPANA 
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 Assistència: Molt alta 
 
9.- Evolució humana, un repte d’adaptació a la natura 

 Data: 13 de desembre 

 Ponent: Rosa Maria Ribot 

 Lloc: Seu de DEPANA 

 Assistència: Moderada 
 
 

3.1.3. FIRES 
1.- Mostra d’entitats de la Primavera Verda, el 25 de maig, al parc de la Creueta del                                     
Coll, barri de Gràcia de Barcelona.  
 
2.- Fira d’Entitats de la Mercè, el 21 i 22 de setembre, a la Plaça de Catalunya de  
Barcelona. 
 
 

3.2. Grup d’acció forestal 
És important destacar que, de mica en mica, es va consolidant el grup de voluntariat i de 
col·laboradors i que el viver de planta forestal, situat a les instal·lacions municipals del Bosc 
de Turull, ja és una realitat.  Així mateix, també cal esmentar l’organització d’un testing de 

biodiversitat en aquest espai, el mes d’abril, amb els companys i companyes de Biodiversitat 
Virtual. 
 
En el decurs de l’any, el GAF hem fet 4 reforestacions a Collserola que han estat obertes 
tant als socis com al públic en general. També s’hi han fet sortides/activitats vàries com ara 
l’eliminació de plantes al·lòctones, el control i reg de plantacions i la plantació d’un total de 
75 arbres i arbustos. Tot això ha estat possible gràcies a la participació de 65 persones. 
També s’hi ha continuat fent el seguiment de la plantació experimental dels Water-box 

(dipòsits de condensació i d’alliberament controlat d’aigua).  
 
A la zona de Can Coll, sobre el torrent, hem seguit fent tasques d’eliminació de plantes 
al·lòctones invasores, concretament de Phitolacca americana, amb l’eradicació de 75 

plantes. 
 
Hem col·laborat, amb els companys i companyes de la plataforma SOS Delta, en l’eliminació 
de planta invasora -miraguà de jardí- amb la participació de 25 persones. Vam aconseguir 
retirar uns 6 m³ de material vegetal (miraguà, iuca, Pittosporum, Ailanthus i Cortaderia) i més 
d’1 m³ d’escombraries.   
 
Hem col·laborat en les fires següents: 

- Fira de la Terra, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, a l’abril. 
- Fira d’entitats de la Primavera Verda, al Parc de la Creueta del Coll de 

Barcelona, al maig. 
 
A finals del 2013 hem signat la renovació, per quatre anys més, del conveni establert amb el 
Parc de Collserola amb l’objectiu de poder-hi continuar fent activitats. 
 
Finalment, comentar que hem atès peticions d’informació diversa d’àmbit forestal així com 
peticions rebudes de particulars i empreses. 
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4. Àmbit de Comunicació i Participació  
 

4.1. Difusió i comunicació 

S’han fet 8 notes de premsa; s'ha atès els medis de comunicació que ho han requerit 
mitjançant voluntariat. Hem mantingut presència a la premsa escrita, ràdios, així com a la 
televisió. 
La presència que hem tingut a la xarxa ha estat fonamentalment: 

- Butlletí electrònic bimensual 

- Web, 4-8 publicacions mensuals 

- Facebook i Twitter (d'aquest no s'en fa seguiment, està sincronitzat amb el FB) 
 
 

4.2. Publicacions 
4.2.1. AGRÓ NEGRE 

La revista de DEPANA, L’Agró Negre, ha seguit endavant un any més i amb bona salut pel 
que fa als treballs de consell, edició i publicació al web i en paper. 
 
Segons el pla previst, durant l’any se n’han editat tres exemplars, amb un tiratge de 1.100 
unitats cadascun, en els terminis habituals: Setmana Santa, estiu i Nadal, que han estat 
enviats puntualment per correu als associats, com també a les biblioteques de Barcelona, 
centres cívics i principals mitjans de comunicació. Aquestes trameses i la seva inclusió al 
web corporatiu han permès, un cop més, donar a conèixer i promocionar DEPANA i els seus 
fronts de treball, i repassar els temes més actuals pel que fa a la lluita ambiental, així com 
assumptes nacionals i internacionals relacionats amb aquesta. 
 
Les publicacions corresponen als números 20, 21 i 22, i han tingut com a protagonista 
destacada la problemàtica d’Eurovegas i la defensa del Delta del Llobregat, en la qual 
DEPANA hi ha tingut sempre una forta implicació, a més d’un bon nombre d’informacions i 
entrevistes que llistem per la memòria: 
 
Número 23 

Portada/”ATRAPATS en la paradoxa energètica” 
p.2 La Denúncia: La biodiversitat als edificis urbans 
p.3 Editorial: Una assemblea amb inquietuds de futur 
p.4 Acció Ambiental: Cop al Quart cinturó! 
p.6 Acció Ambiental: El Montgrí ferit 
p.8 Acció Ambiental: La natura sota rodes 
p.9 Converses amb els socis: Elies Aparici 
p.10 Agró Ciència: Ón es podrien establir els nous llops catalans? 
p.12 Centrals: El Fracking encén el debat energètic 
p.15 Especial assemblea general 2013 DEPANA 
p.16 Al Natural: Ramón Folch 
p.17 la Misce: 2013, any Llobregat; Parc a Taula, l'Ocell Sedós 
p.20 Activitats: nUngulats, tines i ceps, els protagonistes 
p.22 Agromaniacs: Pobres boscos vells 
p.24 En contra 
 
Número 24 
Portada/ “El Litoral, en Venda” 
p.2 La denúncia: Aturem Barcelona World 
p.3 Acció ambiental: Més projectes amenacen el delta del Llobregat 
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p.4 Un Parc Agrari contra natura 
p.6 S.O.S. Macaca sylvana 
p.7 Converses amb els socis: Josep Grau Vide 
p.8 Agró ciència: Insecticides, la plaga mortal 
p.9 Abelles, les guardianes de la vida 
p.9 El qüestionable anellament en els corriols camanegre 
p.10 El foc de l’Empordà, un any després 
p.12 Centrals: Modificació de la llei de costes. Una reforma per desprotegir i privatitzar el 
litoral 
p.15 La Misce 
p.18 Al natural: Entrevista amb Rosa Regàs “A la burgesia l’ecologia li importa una bleda” 
p.20 Activitats: Ocells, ximps, orquídies i eriçons, propostes d’una primavera plujosa 
p.23 Agromaniacs: Blocs, llibres… 
p.24 En contra: La mort del llenguatge 
 
Número 25 
Portada/ “Aliens! Les espècies invasores no paren de crèixer, i amenacen la biodiversitat 
local” 
p.2 La Denúncia: Tots contra el projecte Castor 
p.3 Editorial: Actius i fent camí / Renovació de la Junta de DEPANA 
p.4 Acció Ambiental: Tenim bones notícies: El delta de Llobregat creix! 
p.7 Acció Ambiental: Sensibilitzar per a conservar 
p.8 Converses amb els socis: Montse Pérez Mora 
p.9 Gràcies Eloi! L'ecologia com a llegat 
p.10 Agró Ciència: Projecte Estany 
p.12 Centrals: Alien! Les espècies invasores no paren de crèixer, i amenacen la biodiversitat 
local 
p.15 La Misce 
p.18 Al Natural: Gustavo Duch 
p.20 Activitats: Cràters, dunes... i udols 
p.23 Agromaniacs: El rompsac al Turó de Montigalà.  
p.24 En contra 
Aquest es un número molt especial, ja que hem arribat a 25!  
Cadascuna de les revistes s’ha editat a 24 pàgines i en color, amb paper ecològic BIO-TOP, 
i els seus continguts són el resultat dels treballs del Consell de Redacció que integren Joan 
Maluquer, Joan Cuyàs, Jordi Cebriàn, Toni Aparicio i Eva Yus (nova incorporació 2014), 
amb la direcció de Duaita Prats i l’inestimable ajut de nombrosos col·laboradors voluntaris 
que ens faciliten textos i fotografies.  
 

o Participació 
S'ha fet una assemblea de sòcies a la que han vingut 18 persones, així com una reunió de 
sòcies en la que es van presentar les campanyes en marxa. 
 
S'ha atès a nombrosos voluntaris, per correu i als que s'ha convidat a les sortides. Tot i així 
s'ha vist la necesitat de fer un pla de voluntariat per poder donar acollida i formació als 
nouvinguts i poder fidelitzar-los (molta gent que s'interessa no acaba tornant). 
 

4.2.2. AGENDA D’ACTIVITATS 

S’han editat 3 agendes d’activitats en format desplegable, amb informació quadrimestral dels 
cursos, sortides i conferències. 
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5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors 
 

5.1. Activitats institucionals, resum d’algunes intervencions, any 2013 

 Participació a les reunions constitutives del Jurat dels premis de MA i S. del 
Dte.de Gràcia. 

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

 Tramitació personal i gestions per a la substanciació del llegat hereditari en 
favor de l’entitat del soci Eloi Figueras Trowborst. 

 Reunions, presentació, tramitació, liquidació de documents als RP de Mataró, 
ATC de Barcelona, visites a entitats bancàries de Sta.Mª de Palautordera, 
Barcelona, Mataró, administració de finques, notaries de Barcelona i diverses 
particulars, totes derivades del mateix tema. 

 Assistència, amb la vocal de JD Marta Gumà, a una reunió convocada per el 
Fiscal de MA del TSJC. i altres entitats, de temes animalistes, de fauna, de 
seguiment d’acords i procediments ambientals en curs. 

 Assistència amb el Secretari Grl., a les reunions del Consell de MA i S. del 
Dte. de Gràcia. 

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

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

 Assistència a la concentració aniversari accident nuclear Fukushima. 

 Participació a les deliberacions del Jurat dels premis de MA i S. del Dte. de 
Gràcia.  

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

 Assistència a la Fira de la Terra. 

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

 Assistència a la presentació de la petició a la Comissió territorial del 
Parlament de Catalunya respecte al tossal d’Algerri. 

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

 Assistència a l’acte sobre la nova Llei de Costes al ICAB. 

 Participació i monitoratge de 3 jornades “Natura i espiritualitat”, al Miracle 
(Solsonès)  

 Assistència, amb el vocal de JD i advocat, Francesc Espinal Trías, a la reunió 
convocada per l’Alcaldia, en relació a la denúncia per infracció urbanística 
dins la zona del corredor natural de Montgat. 

 Assistència a la reunió amb la representant de la propietat, Alícia Beltran 
Moreno i amb Lluís-X.Toldrà Bastida, advocat de l’entitat, per tractar de la 
cessió de la duna de la Platja Llarga de Tna. 

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

 Reunions a la DiBa., Dept..PPNN. Per tractar de la prevista publicació d’una 
“Guia de la Natura de Catalunya”, amb companys de IPCENA. 

 Assistència al plenari informatiu d’entitats, en reunió convocada a “Torre 
Jussana”, també amb Olatz Muniozguren, secretària tècnica de l’entitat. 

 Assistència a la Fira d’entitats de la Mercè. 

 S’ha assistit a l’acte de presentació de la nova Guia del programa “Parc a 
Taula”, de la DiBa.en el qual hi col·laborem com a entitat. 

 Reunions regulars i periòdiques amb el Tresorer, seguiment de diverses 
gestions, pagaments, etc. 
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  Participació a la Comissió de Qualitat Ambiental, convocats pel DTS.  

 Participació al Observatori del Paisatge de Cat. del DTS 

 Assistència a la jornada informativa i de debat del futur PN del Garraf, al 
Museu de les mines prehistòriques de l’Ajuntament  
Gavà 

 Assistència de suport al tràmit en la citació del Jutjat Inst.nº 10 de Bcn. 
derivada de la demanda presentada a l’anterior Dra.Grl.MN. Núria 
Bonaventura i Català per presumpta prevaricació. 

 Participació com a convidats a l’acte en record i homenatge a Eloi Figueras 
Trowborst, a la seu de la delegació del Maresme, a Mataró, de la UEC. 

 
 

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

18 de setembre la reunió dels aiguamolls. 
 

5.1.2. Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
S’ha mantingut el contacte amb el patronat i s’ha anat a les reunions que han estat 
convocades. És evident que aquest consell durant el 2013 no ha estat actiu.  
 
S’ha plantejat la reactivació del projecte d’ampliació de l’estany Gento, fet que si es fa 
realitat tindria un greu impacte ambiental. 
 

5.1.3. Consell Consultiu del Parc Natural de la Serra de Collserola 
El dijous 19 de desembre de 2013 es va realitzar la reunió del Consell Consultiu del Parc 
Natural de Collserola corresponent a l'any 2013. 
 
Aquestes reunions, convocades pel Consorci del PN de Collserola tenen com a objectiu 
explicar a les entitats, institucions de recerca, associacions i col·lectius ciutadans relacionats 
amb la Serra de Collserola quina ha estat l'actuació de gestió del propi Consorci durant l'any 
en curs, en aquest cas 2013, quines actuacions es preveuen de cara a l'any següent 2014 i 
quines opinions o propostes tenen les entitats sobre aquests i altres aspectes de la gestió 
del parc. 
 
La sessió d'enguany es va centrar sobretot en l'ús i la freqüentació que es fa del parc de 
Collserola.  
En aquest sentit, en Josep Lascurain va presentar l'estudi que li havia estat encarregat pel 
Consorci del PN de Collserola sobre la circulació de bicicletes dins l'àmbit del Parc. Aquest 
estudi conclou que la majoria àmplia de recorreguts realitzats habitualment pels ciclistes es 
realitzen per uns poques grans pistes i que la utilització de petits camins o rieres es 
excepcional. 
 
Hi va haver una coincidència unànime per part de les entitats assistents que cal regular 
l'accés al Parc de Collserola en el sentit de no permetre l'ús de determinats camins perquè 
hi circulin les bicicletes o perquè es facin activitats esportives massives que poden afectar 
zones especialment sensibles per a la flora i la fauna. La realització de la cursa Ultratrail va 
ser considerada especialment negativa per les entitats ecologistes. Cal recordar que el 
Consorci del PN de Collserola va autoritzar aquesta activitat esportiva justificant que podia 
servir com una prova per avaluar l'impacte que una activitat d'aquesta mena podia suposar 
per al parc. 
 
Per part de DEPANA es va expressar que moltes d'aquestes activitats realitzades dins de 
l'àmbit del PN poden ser derivades a zones menys sensibles del mateix parc i, sobretot, a 
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zones urbanes metropolitanes pròximes al parc. Es reiterava d'aquesta manera la idea 
proposada per molts col·lectius des de fa molts anys, per la qual més que pujar la ciutat a 
Collserola cal fer baixar Collserola a la ciutat. 
 
Altres temes tractats van ser la redacció del nou Pla Especial del Parc de Collserola, les 
actuacions relacionades amb el passeig-mirador de les aigües i es va demanar quina és la 
posició del Consorci de Collserola en relació a la publicació al DOGC de la modificació del 
programa de restauració de la pedrera Berta. 
 

5.2. Activitat Internacional de DEPANA 
Pel que fa a l’activitat internacional, durant l’any 2013 DEPANA ha estat activa 
fonamentalment a la xarxa MedPAN amb el treball realitzat com a membres y presidents del 
consell d’administració d’aquesta entitat. També s’han fet gestions per avançar amb la 
dissolució del CIDN, però encara no s’ha finalitzat el procés. 
 
Durant aquest període s’ha continuat treballant per donar suport a la gestió de les àrees 
marines protegides (AMP) a la Mediterrània, amb la perspectiva de col·laboració i 
coordinació amb altres institucions habitual de MedPAN. A més del suport directe als gestors 
d’AMP, destaquen els memoràndums d’enteniment amb el WWF, amb la UICN o el 
Conservatoire del Littoral, etc., així com el treball amb el Conveni de Barcelona i els seus 
diferents centres (PAM, RAC/SPA, RAC/SCP, RAC,PAP) i també el treball amb el Conveni 
de diversitat biològica (CBD) que enguany s’ha vist reforçat amb l’organització d’un 
esdeveniment conjunt durant IMPAC3 (Congrés mundial de les AMP) dirigit a organismes 
donants. Igualment s’han reforçat les relacions amb les principals institucions europees i 
mediterrànies (Comissió europea, Unió per ala Mediterrània, Comissió general de pesca de 
la Mediterrània). 
 
S’ha treballat molt per tal d’assegurar el fiançament de MedPAN i les seves activitats per als 
propers anys, especialment gràcies a un acord signat a inicis d’any amb la Fundació MAVA 
de Suïssa. Com en anys anteriors MedPAN ha seguit amb la seva convocatòria d’ajuts a 
petits projectes per a gestors d’AMP, i enguany a més a més, hem fet una convocatòria nova 
conjunta amb el CBD per a trobar projectes sobre AMP a la Mediterrània que siguin 
finançats per la iniciativa Lifeweb. 
 
Durant el 2013 és especialment rellevant l’edició i difusió pública de l’informe sobre l’estat de 
les AMP a la Mediterrània. En francès:   
http://www.medpan.org/documents/10180/0/Statut+des+Aires+Marines+Prot%C3%A9g%C3
%A9es+en+mer+M%C3%A9diterran%C3%A9e+2012/e61d82c7-bde1-435c-b83a-
252399a7b8b4 
I en anglès: 
http://www.medpan.org/documents/10180/0/The+Status+of+Marine+Protected+Areas+in+the
+Mediterranean+Sea+2012/069bb5c4-ce3f-4046-82cf-f72dbae29328 ). 
 
Ha estat un any de molta activitat associada al tema de les AMP, on destaca especialment la 
setmana del Congrés mundial de les AMP (IMPAC3) a Marsella i la conferència d’alt nivell 
que es va dur a terme tot seguit a Ajaccio (Còrsega). 
 
Igualment tota l’activitat d’elaboració de materials de suport i de capacitació per a la gestió 
ha seguit reforçant-se i es poden trobar tots els documents en línia a la web de MedPAN 
(www.medpan.org ). 

http://www.medpan.org/documents/10180/0/Statut+des+Aires+Marines+Prot%C3%A9g%C3%A9es+en+mer+M%C3%A9diterran%C3%A9e+2012/e61d82c7-bde1-435c-b83a-252399a7b8b4
http://www.medpan.org/documents/10180/0/Statut+des+Aires+Marines+Prot%C3%A9g%C3%A9es+en+mer+M%C3%A9diterran%C3%A9e+2012/e61d82c7-bde1-435c-b83a-252399a7b8b4
http://www.medpan.org/documents/10180/0/Statut+des+Aires+Marines+Prot%C3%A9g%C3%A9es+en+mer+M%C3%A9diterran%C3%A9e+2012/e61d82c7-bde1-435c-b83a-252399a7b8b4
http://www.medpan.org/documents/10180/0/The+Status+of+Marine+Protected+Areas+in+the+Mediterranean+Sea+2012/069bb5c4-ce3f-4046-82cf-f72dbae29328
http://www.medpan.org/documents/10180/0/The+Status+of+Marine+Protected+Areas+in+the+Mediterranean+Sea+2012/069bb5c4-ce3f-4046-82cf-f72dbae29328
http://www.medpan.org/
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Per a informació detallada sobre l’activitat de MedPAN durant el 2013, es pot consultar 
l’informe d’activitat presentat a l’assemblea general que estarà properament en línia a la 
web. 
 
A més a més de les reunions mensuals de Consell d’administració, per via telefònica, per a 
la gestió interna de l’entitat, a continuació es detallen les activitats més rellevants dutes a 
terme des de la Presidència: 
 
16 de gener  
Paris- Reunió amb l’Agència francesa de desenvolupament i el Fons francès per al medi 
ambient mundial. Entitats donants de MedPAN. 
 
30 de gener 
Barcelona- Reunió amb el Centre d’activitat regional per al consum i la producció sostenibles 
(RAC/SCP) del Pla d’acció de la Mediterrània (PAM) del Conveni de Barcelona. 
 
6-8 febrer 
Marsella- Col·loqui sobre esculls artificials. Participació en una taula rodona. 
 
21 de febrer 
P.N. Illes Medes i Montgrí- Visita i reunió de treball amb l’equip gestor del Parc natural. 
 
4-8 de febrer 

Tirana (Albània)- Reunió de les entitats partners de la Fundació MAVA (Suïssa) principal 
donant de MedPAN, i reunió de membres de la UICN de la zona dels Balcans.  
 
13-14 de març 

Màlaga- V Taller transfronterer de desenvolupament sostenible i diversitat cultural. 
Organitzat per la Fundació Menara.  
 
20-22 de març 

Rabat (Marroc)- Presentació d’una ponència i participació en les Jornades del projecte de 
creació d’àrees marines protegides per al suport a la pesca artesanal.  
 
26 de març 

Marsella- Inauguració del nou local de MedPAN al C/ Saint Suffren, 48. 
 
2 d’abril 
Barcelona- Reunió amb el Secretariat de la Unió per a la Mediterrània (UpM). 
 
8-9 d’abril 
Barcelona- Participació a laprimera Reunió del grup d’experts en consum i producció 
sostenibles del RAC/SCP. 
 
11 d’abril 
Brussel·les- Parlament Europeu. Presentació sobre MedPAN i es àrees marines protegides 
a la Mediterrània al grup de treball de medi ambient de l’Assemblea parlamentària de la 
UpM. 
 
19 d’abril 
Màlaga- Reunió de treball sobre el projecte POCTEFEX Alboran de la UICN-Med. 
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23-25 d’abril 
Atenes (Grècia)- Reunió de treball del PAM sobre la perspectiva ecosistèmica (EcAp: 
EcosystemApproach). 
 
2-3 de maig 
Palma de Mallorca- conferència “Creixement Blau a la Mediterrània: perspectives 
d’Espanya”.  
 
6-7 de maig 
Barcelona- Reunió de treball del Consell científic de MedPAN 
 
9-13 de maig 
Split (Croàcia)- Reunió de la Comissió general de pesca de la Mediterrània (CGPM). 
 
16-17 de maig 

Màlaga- Reunió del consell d’administració de MedPAN 
 
20-24 de maig 
Malta- Presentació al Dia marítim europeu, organitzat per la Comissió europea.  
 
26-28 de maig 
Estocolm (Suècia)- Presentació a la reunió del grup de treball de medi ambient de de 
l’Assemblea parlamentària de la UpM. 
 
3 de juny 
Barcelona- Reunió amb el Secretariat de la Unió per a la Mediterrània (UpM). 
 
7-12 de juny 
Malta- Reunió de la Comissió de desenvolupament sostenible del PAM. 
 
19-21 de juny 

Màlaga- Reunió de treball sobre el projecte POCTEFEX Alboran de la UICN-Med. 
 
22-24 de juny 
Mònaco- Participació i ponència a la “Monaco Blue Initiative” presidida pel Princep Albert II 
de Mònaco.  
 
26-27 de juny 
Paris- Reunió amb representants dels Ministeris de medi ambient i de pesca. 
 
30 de juny a 6 de juliol 
Rabat (Marroc)- Reunió de Punts focals del Protocol sobre àrees especialment protegides i 
biodiversitat del conveni de Barcelona.  
 
26-30 d’agost 
Marsella- Reunions amb diverses administracions franceses i els representants del Banc 
mundial del Centre d’integració mediterrani.  
 
9-14 de setembre 
Atenes (Grècia)- Reunió del Pla d’acció de la Mediterrània (PAM) del Conveni de Barcelona 
 
24-25 de setembre 
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P.N. de Brjuni (Croàcia)- Reunió d’AdriaPAN. Xarxa d’AMP de l’Adriàtic. 
 
26 de setembre 

Barcelona- Presentació al Saló nàutic internacional 
 
27 de setembre 
Barcelona- Reunió amb el Secretariat de la Unió per a la Mediterrània (UpM). 
 
7-10 d’octubre 
Salamanca- Diverses presentacions a WILD10- Congrés mundial de la vida salvatge 
 
12-17 d’octubre 
Montreal- Reunió del SBSTTA (CBD). Òrgan subsidiari científic i tècnic del Conveni de 
NNUU sobre la diversitat biològica.  
 
20-25 d’octubre 
Marsella- Diversos esdeveniments durant IMPAC3- tercer congrés mundial de les AMP. 
Coorganització del sopar/esdeveniment per a donants del CBD. 
 
26-28 d’octubre 
Ajaccio (Còrsega)- Reunió ministerial per a la protecció dels oceans.  
 
30 d’octubre  

Palermo (Sicília)- Participació a la conferència sobre àrees protegides i economia verda 
organitzada per la Federparchi. 
 
31 d’octubre – 1 de novembre 

Ústica (Sicília)- visita de treball al director de l’AMP de l’illa. 
 
14-15 de novembre 
Hyères (França)- Consell d’administració i Assemblea General de MedPAN 
 
18-19 de novembre 
Aix-en-Provence (França)- Reunió del Comitè de recerca i gestió de la Iniciativa PIM (petites 
illes de la Mediterrània) del Conservatoire du Littoral. 
 
20 de novembre 
Brussel·les- Reunions diverses a la comissió europea (DG medi ambient, DG pesca i DG 
cooperació). 
 
27-28 de novembre 
Malta- Simposi sobre Pesca artesanal de la CGPM. Taller organitzat per MedPAN sobre 
pesca artesanal i AMP. 
 
2-7 de desembre 
Estambul (Turquia)- Conferencia de les parts (COP 18) del Conveni de Barcelona. 
 
17-19 de desembre 

Madrid- diverses reunions de treball amb el Ministeri de medi ambient, rural i marí (DG de 
costes i DG de protecció dels recursos pesquers) i amb l’Organisme autònom de parcs.  
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5.3. Grup de treball d’Àrids de Catalunya 
DEPANA, ha participat mitjançant la presència de Francesc Beni, en la reunió del 6 de març 
de 2013. Es va realitzar una segona reunió al mes de juny però no van convocar a DEPANA 
( sembla que per un error en la  convocatòria).  
 
Val a dir que les reunions es van iniciar sis anys enrere, l’any de 2005, amb l’objectiu 
d’obtenir noves fonts d’àrids mitjançant l’augment de concessions de explotació de pedreres 
i graveres atès que en aquells moments, en plena eufòria de la construcció, la demanda 
projectada fins al 2015 plantejava un dèficit del recurs.  
 
Aspectes més destacats: 

 En el 2013, 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 princ ipalment 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. Els sindicats segueixen  reclamen polítiques d’inversió en 
la construcció d’obra pública ja que estan tancant algunes explotacions i per tant 
augmentant l’atur. Es posa de manifest la necessitat del corredor mediterrani; 
DEPANA torna  a posar de manifest que el model de creixement és responsable de 
la crisi pel que cal plantejar la necessitat de crear un nou model de creixement 
sostenible. 

 Hi ha un estancament del sector i pedreres que tanquen.  No es respon a la pregunta 
de que passa amb les pedreres amb autorització que tanquen. Perden l’autorització 
de l’explotació?. No hi ha resposta.  

 El sector vol que s’incentivi la rehabilitació d’edificis amb noves normatives. 
 La Taula d’àrids en general, i en particular el Gremi d’àrids, s’han sensibilitzat en els 

aspectes ambientals en les pròpies explotacions i sobretot en la restauració de 
pedreres. De nou en el 2013 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.  

 Indicar que el representant de la Direcció General d’Energia i Mines Sergi Oliveres 
que impulsava aquesta taula de reunions ha estat substituït per Eduard Vall. Sembla 
que no hi ha massa interès de continuar amb aquesta taula, doncs des del mes de 
juny de 2013 no s’ha convocat cap nova reunió. 
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6. Secretaria general 
 

6.1. Sessions de Junta Directiva 
Durant l’any 2013 s’han efectuat reunions de Junta Directiva de manera quinzenal. S’ha 
elaborat l’ordre del dia i s’ha compilat i arxivat les actes de les reunions. 
 

6.2. Secretaria tècnica 
Durant l’any 2013 l’equip ha estat el mateix que al 2012 amb una persona a la secretaria 
tècnica a mitja jornada. 
 
A les tasques de la secretaria tècnica s’ha portat a terme la presentació de dos projectes per 
demanar subvenció a l’Ajuntament de Barcelona. Les dues subvencions han estat donades i 
des de la secretaria amb la’ajuda de membres de la junta directiva s’ha pogut coordinar la 
realiltzació dels mateixos. 
 
S’ha seguit en la línia de l’any passat intentant realitzar una despesa adequada de material 
d’oficina i d’altres serveis necessaris com ara el aparells elèctrics. 
 

6.3. Socis 
Durant el 2013 hi han hagut 18 altes de socis i 75 baixes. A 31 de desembre de 2013 
DEPANA tenia 1054 socis. 
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7. Tresoreria 
 
En la línia apuntada l'exercici anterior, s'ha assolit mantenir l'equilibri i disponibilitat de 
recursos per dur a terme les determinacions dels òrgans de govern de l'entitat. S'ha seguit 
una contenció molt dura de despeses, cosa que ha permès culminar un exercici sense 
dèficit, generant un marge per recuperar el fons social de l'entitat. El resultat està 
directament lligat al llegat d'una herència en favor de l'entitat. Si ho descomptessim 
seguiríem en una execució cenyida a dit equilibri. 


