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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

Variant carretera Vallbona d’Anoia

Departament de Territori Al·legacions,
i Sostenibilitat
13/01/15

Projecte de decret pel qual es rectifica la
delimitació de diversos espais del Pla d'espais
d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret
Departament de Territori Al·legacions,
15/01/15
328/1992, de 14 de desembre, i de l'Acord de i Sostenibilitat
Govern pel qual es rectifica la delimitació de
diversos espais de la xarxa Natura 2000
Ampliació denúncia contra aparcament de taxis
Fiscalia del TSJC
a Can Sabadell (Viladecans)

Denúncia
15/02/2015

Pla director urbanístic del Circuit de velocitat de Departament de Territori Al·legacions
Barcelona-Catalunya
i Sostenibilitat
5/03/2015
Pla director urbanístic Granvia- Llobregat, al
terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat

Departament de Territori Al·legacions
i Sostenibilitat
5/03/2015

Projecte d’Ordre de modificació dels annexos 1
a 6 del document normatiu del Pla rector d’ús i
gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes,
aprovat pel Decret 222/2008, d’11 de
novembre

Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Al·legacions
Pesca, Alimentació i
31/03/2015
Medi Natural

Departament
Projecte d’ordre de mètodes de captura en viu
d’Agricultura, Ramaderia, Al·legacions,
d’espècies cinegètiques depredadores i
Pesca, Alimentació i
28/10/15
d’espècies exòtiques invasores depredadores
Medi Natural
Modificació puntual de les normes Subsidiàries
Ajuntament de La
a l’àmbit dels sòls ocupats per l’antic centre de
Granada del Penedès
comunicacions via satèl·lit de la Granada

Al·legacions.
5/04/2015
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Resolució al Directora dels SSTT de Barcelona
del DARPAMN de 7 de maig de 2015 que
declara l’emergència cinegètica als municipis
del Baix Llobregat de Viladecans, Sant Boi,
Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat,
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de
Cervelló, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan
Despí i Molins de Rei i la de 8 de maig de 2015
de la mateixa directora derivada de l’anterior
dins de l’expedient DAAM/DZS-EC/15

Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Recurs d’alçada,
5/06/2015
Pesca, Alimentació i
Medi Natural

Document d’abast de l’estudi ambiental
estratègic del Pla Especial de recuperació de
l’observatori del Turó de l’Home, al cim del
Montseny, municipi de Fogars de Montclús

Departament de Territori Al·legacions,
i Sostenibilitat
22/08/2015

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

Ajuntament de Montseny

Al·legacions
22/08/2015

Projecte de decret pel qual es declara el Parc
Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i
es modifiquen els límits dels espais del Pla
Departament de Territori Al·legacions
i Sostenibilitat
22/08/2015
d’espais d’interès natural (PEIN) de les
capçaleres del Ter i del Freser, i de la serra
Cavallera
Pla director urbanístic Aeroportuari de
l’Aeròdrom de la Cerdanya (PDUA)

Departament de Territori Al·legacions
i Sostenibilitat
22/08/2015

Projecte de retirada de sorres de la
desembocadura del riu Foix a Cubelles

Departament de Territori Al·legacions
i Sostenibilitat
22/09/2015

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

Conservatoire du Littoral

Pla Director Urbanístic de reordenació de
l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou

Departament de Territori Al·legacions
i Sostenibilitat
22/10/2015

Fitxa Illa de Buda
25709/2015

Pla Especial del càmping Ampolla Playa, ubicat
Al·legacions
Ajuntament de l’Ampolla
al municipi de l’Ampolla
11/11/2015
Emissió de declaració d’impacte ambiental
d’una pedrera d’argiles al paratge dels Quatre
Bancals, municipi de Pinell de Brai

Departament de Territori Al·legacions
i Sostenibilitat
14/12/2015
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1.2. Accions judicials en seu contenciosa administrativa

Aprovació del Pla de conques internes de
l’Ebre. Govern espanyol el novembre de
Tribunal Suprem
2013

Conjunta amb la
Plataforma en Defensa
de l’Ebre. Derogat al
desembre de 2015.
Pendent d’arxiu i inici
d’un nou contenciós
contra el nou Pla

Decret 139/2014, de 14 d’octubre, pel qual
s’estableix el règim temporal per al període
2014-2018 de les autoritzacions
excepcionals per a la captura en viu i
Tribunal Superior de
tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en Justícia de Catalunya
captivitat adreçada a l’activitat tradicional
de concursos de cant, iniciat el gener de
2015

Conjunta amb ADDA.
Ara en fase de prova.

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

Formalitzat escrit de
Demanda
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1.3. CAMPANYES
1.3.1. CAMPANYA PAS DE L’ESTRET
Sensibilitzant per a la conservació de la Mona de Barbaria (Macaca sylvanus)
S'ha continuat amb la tasca de lobby al Parlament Europeu i a altres institucions públiques
internacionals per aconseguir que l’espècie sigui catalogada com a CITES I, com els goril·les
i els ximpanzés que, comparativament, compten amb un nombre molt superior d’individus en
estat silvestre. D’acord amb aquesta línia també s’ha endegat una campanya de recollida de
signatures a change.org amb l’objectiu que la Unió Europea promogui millores de protecció
contra el tràfic il·legal i l’explotació del la mona de Berberia.

1.3.2. CAMPANYA EL BULLI FOUNDATION
Arran de la intensa campanya duta a terme conjuntament amb la IADEN per evitar la
construcció d’El Bulli 1846 a Cala Montjoi, s’ha aconseguit aquest propòsit. El promotors
d’aquest projecte urbanístic han anunciat públicament la retirada del mateix. Tot i així s’ha
continuat en contacte amb la IAEDEN donat que hi ha pendent d’execució les obres de
l’ampliació del 20% legalment autoritzat per l’Ajuntament de Roses.

1.3.3. CAMPANYA DE DEFENSA DELS OCELLS FRINGÍL·LIDS
El 2014 la Generalitat va aprovat el Decret pel qual s'estableix el règim temporal per al
període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença
d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant.
Aquest Decret manté la desprotecció de les poblacions de 4 espècies d'ocells fringíl·lids
(cadernera, verdum, passerell i pinsà vulgar) tot vulnerant les normes de protecció de la
natura, I permet la captura de uns 150,000 individus.
El contenciós administratiu que es va interposar el 2014 al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, conjuntament amb l’associació ADDA després que el govern de la Generalitat no
tingués en consideració les al·legacions presentades per DEPANA, es troba actualment en
fase de prova.
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1.3.4. CAMPANYA CONTRA L’ENERGIA NUCLEAR I A FAVOR DE LES
RENOVABLES.
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 .
S’ha mantingut el contacte amb les la resta d’entitats, seguint la informació al respecte de tot
allò que afecta aquest àmbit.

1.3.5. CAMPANYA DELTA DEL LLOBREGAT
1.3.5.1.

AL·LEGACIONS I DENÚNCIES

Veure 1.1. i 1.2.
Aportació d’informes al Pilot (pre-queixa europea oberta al delta del Llobregat).
Carta a l’ajuntament de Castelldefels per alertar de la problemàtica de contaminació de la
bassa de la UPC.
Carta a l’ajuntament de Barcelona sobre els impactes dels nous accessos al port de
Barcelona.
1.3.5.2.

VISITES GUIADES

Veure 3.1.1.
1.3.5.3. Exposició fotogràfica: El Delta del Llobregat, tant excepcional
com desconegut
Del 7 al 31 de gener, a la escola Sant Jaume (El Prat de Llobregat).
De l’1 al 28 de febrer, a l’ESFA (Espai Social de Formació d’Arquitectura, Barcelona).
Del 2 al 22 de març, al Centre Cultural Els Lluïsos (Gràcia).
22 de març, a la 2ª Festa del Riu (Cornellà).
Del 16 d’abril al 22 de maig, al local de DEPANA.
Del 25 de maig al 22 de juny, a la Biblioteca la Ginesta (Begues).
Del 26 de juny a l’11 de juliol, al Centre Cultural Albareda (Poble-sec).
14 de novembre, a la 4a edició del Mercat de la Terra Slow Food a la plaça de les 3
xemeneies (Poble-sec, Barcelona).
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1.3.5.4.

XERRADES

7 de maig: “Avifauna de la plana de Gavà”, al local de DEPANA (Raúl Bastida)
8 de desembre: Xerrada sobre el PDU del delta, a la (im)Purísima de St Boi (José García).
*En aquestes xerrades sempre es fa referència a la implicació de DEPANA a la conservació
del Delta del Llobregat.

1.3.5.5.

ALTRES

2 entrevistes per la Radio del Prat per parlar de la marató ornitològica cooperativa i del cens
d’ocells hivernants.
2 notes de premsa.
Aportacions regulars a l’Agró Negre.
Butlletins regulars amb activitats i notícies a la llista “Amics del delta”.
Publicació mensual en línia del Noticiari Ornitològic L’Atre Delta.
Publicació d’un article a la revista de tirada estatal Quercus “Alertan de la caza insostenible
de aves del delta del Llobregat”.
Col·laboració amb La Riuada (“Els 20 anys del Pla Delta i la revisió oficial d’un greu impacte
ecològic”).
Març-maig: Reunions, gestions, redacció del manifest, etc. per organitzar la “Jornada
reivindicativa en defensa dels espais naturals protegits” impulsada per Ecologistes en Acció.
16 de maig: ruta guiada per la riera de Canyars en el marc de la “Jornada reivindicativa en
defensa dels espais naturals protegits”.
Diumenge, 28 de juny: Jornada reivindicativa “Dinem a Can Trabal”, l’Hospitalet.
29 de gener, 21 de febrer: Assemblees de Delta Viu.
Participació a “Padrins del Riu”, de l’Hospitalet de Llobregat.
Participació a la plataforma S.O.S. Can Trabal (l’Hospitalet de Llobregat).

1.3.6. CAMPANYA: Moviment per la justícia climàtica
DEPANA es va afegir al moviment i va participar de la campanya de cara a la manifestació
pre-COP21, en concret en les tasques de comunicació (bloc, notes de premsa, mailing
entitats) i organitzatives de la marxa.
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2. Àmbit de Programes, Projectes i Estudis

2.1. Projecte ós bru

Un any més, s’ha continuat fent el seguiment de l´ós bru a la Vall d´Aran, especialment
durant el període primaveral.
S´han trobat diferents indicis de la seva presència que permeten conèixer les seves
preferències respecte a l´hàbitat i s´han pogut observar 2 óssos diferents als habitualment
observats, un mascle jove i una femella adulta, durant un període total de 9 dies.
També s’ha continuat amb la feina de potenciar l´ecoturisme d´observació d´óssos i de
fauna salvatge en general, a través de diferents mitjans de comunicació, a destacar un
reportatge a Altaïr Magazine i diverses col·laboracions amb diaris i revistes.
S’ha realitzat un vídeo il·lustratiu del seguiment que es fa de l´ós bru amb Depana, i que
s´ha penjat al web de l´associació. També va ser publicat al diari La Vanguardia.
En la mateixa línia dels darrers anys s’ha col·laborat amb els diferents actors i col·lectius
implicats amb l´espècie, com ara caçadors, ramaders i hotelers. També s’han mantingut
dues reunions amb els responsables de la seva gestió a la Generalitat de Catalunya, per tal
de posar en valor la tasca de Depana com actor implicat en la conservació de l’espècie.

2.2. Defensa i Protecció dels Animals

Un dels compromisos de DEPANA en la defensa dels animals és la seva representació al
Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona,
participant durant l’any 2015 en diverses comissions de treball.
Durant l’any 2015 s’ha continuat treballant amb l’objectiu d’intentar millorar el benestar dels
animals del Zoològic de Barcelona. Si l’any 2014 es va fer una denúncia als mitjans de
comunicació al respecte de la mala gestió i planificació de les obres dutes a terme en
diverses instal·lacions així com de la gestió diària, que comprometia greument el benestar
de molts dels animals; el 2015 aquesta situació va empitjorar. El propi col·lectiu de molts
dels professionals que treballen al Zoo de Barcelona van sol·licitar la col·laboració de la
nostra entitat per abordar aquesta greu problemàtica. A tal fi es va crear una mena de
plataforma , constituïda per moltes de les entitats més representatives de defensa i protecció
dels animals de Catalunya. Es va mantenir un
seguit de reunions amb el Comitè
d’Empresa del Zoològic de Barcelona en el mateix zoo, sent testimonis de la degradació i
obsolescència
de moltes instal·lacions i de l’estat precari de molts dels animals que
allotgen. Fruit d’aquestes visites es van elaborar informes i recopilar material gràfic que
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documentessin les situacions descrites. Es va sol·licitar una reunió urgent amb el màxim
responsable municipal de la institució que alhora és el president de B:SM, empresa que
gestiona el zoo.
Paral·lelament es va posar en coneixement de la Regidora d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
i es va denunciar altre cop públicament en el plenari del desembre del Consell de
Convivència, Defensa i Protecció del Animals de l’Ajuntament de Barcelona. A conseqüència
d’això el servei de manteniment del zoo va deixar de treballar en horari nocturn, servei que
havia causat molts perjudicis als animals, especialment als dofins que es trobaven justament
al costat de l’habitacle on es feien reparacions. Tanmateix, davant la persistència de molts
altres problemes s’esperava una resposta a la nostra petició de reunió amb la primera
tinença d’Alcaldia. Malauradament, aquesta sol·licitud no va ser atesa.
Per altra banda l’Ajuntament va suspendre definitivament l’espectacle del dofins, la qual
cosa vam celebrar. Recordem que DEPANA ja va presentar l’any 2007 un manifest d’abast
internacional a l’Ajuntament de Barcelona reclamant la fi d’aquest espectacle. Des
d’aleshores s’ha treballat incansablement per aconseguir aquesta fita. No obstant, és molt
preocupant la situació dels sis dofins del zoo de Barcelona, que es troben en una instal·lació
absolutament obsoleta i precària.

Projecte educatiu: “D’on vénen les tortugues”
Al llarg del període escolar del 2015 i en el marc de la subvenció atorgada per l’Ajuntament
de Barcelona, s’han realitzat diversos tallers educatius de sensibilització mediambiental
sobre la greu problemàtica associada a la tinença d’animals exòtics a casa com animals de
companyia.

L’activitat educativa impartida amb el títol “D’on vénen les tortugues”, que es dinamitzada
mitjançant la participació activa dels alumnes, dona a conèixer els següents punts:

• Procedència dels animals. En llibertat, en quin ecosistema o entorn viuen?
• Conseqüències mediambientals i econòmiques de l’extracció del lloc d’origen dels
animals exòtics.
• Característiques i requeriments dels animals en llibertat.
• A casa, com viuran aquests animals?
• Zoonosis.
• Que passa quan s’allibera o s’escapa un animal exòtic.
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• Anàlisi i reflexió sobre el respecte a tots els animals, com individus i essers amb
vida pròpia. Derivacions de la tinença d’animals exòtics en la pèrdua de biodiversitat.
Aspectes ètics i mediambientals. Marc legal a Barcelona ciutat.

El taller ha tingut molt bona acollida tant per part dels alumnes com dels professors.

Malgrat que és un tema inicialment delicat a tractar, (ja que molts nens tenen animals
exòtics a casa com a animals de companyia), “empatitzen” de forma molt ràpida amb el
problema i a traves dels exemples concrets, acaben essent conscients del patiment al qual
exposem als animals i de les greus conseqüències que pot suposar per a la natura de casa
nostra, la possessió d’aquests animals. També s’informa del marc legal a Barcelona sobre la
tinença d’animals silvestres exòtics.
“D’on vénen les tortugues” en xifres:
Nombre de tallers realitzats any 2015: 13 grups
Grups escolars:
* Primària ( de 2n a 6è )
* Secundaria ( 1r d’IES )
Total Alumnes: 351

2.3. Parc a Taula
Parc a taula és un programa de desenvolupament econòmic que pretén destacar els valors
naturals, culturals i paisatgístics dels nostres parcs mitjançant la gastronomia, la producció
artesana i la viticultura de proximitat i de qualitat.
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona ha contractat a
Depana la gestió de les activitats d’ús intern amb les empreses adherides i entitats
col·laboradores del Parc a taula, durant el primer semestre del 2015, per un import total de
18.000 €, iva inclòs, d’acord al número d’expedient 2015/826.
Les tasques han consistit en:
1. Coordinar i redactar un catàleg mb la informació de presentació i contacte dels
membres del Parc a taula.
2. Coordinació de l’edició de l’App del Parc a taula
3. Coordinació de l’edició del web oficial del Parc a taula
4.
Coordinació de la col·laboració amb les entitats i àrees de la Diputació
implicades.
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5. Gestió de les xarxes socials del Parc a taula
6. Divulgació del projecte per a la suma de noves adhesions.

Ja el setembre, hem rebut l’encàrrec de la Diputació de preparar i gestionar cursos de
formació als membres adherits al programa per un total de 2.895 €, iva inclòs.
Enguany han sigut 9 els parcs de la Diputació de Barcelona que han participat del Parc a
taula: Parc de la Serralada Litoral, Parc del Castell de Montesquiu, Parc del Foix, Parc del
Garraf, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc d'Olèrdola, Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac, Parc Natural del Montseny i Parc de la Serralada de Marina.
Pel que fa a les adhesions, el 2015 s’ha tancat amb un total de 237 participants: 64
restaurants, 21 allotjaments, 25 cellers i 127 establiments, elaboradors i productors.

2.4. El viver forestal del Bosc de Turull
Seguint en la línia d'anys anteriors, el grup de voluntaris encarregat de regar el viver que
DEPANA té a Turull ha permès disposar d'un gran nombre de plançons amb els quals
realitzar les plantacions que organitza el Grup d'Acció Forestal entre els mesos d'octubre i
març/abril als diferents llocs on l'associació té signat el conveni de col·laboració amb el Parc
de Collserola. D'entre aquests llocs cal destacar les actuacions que s'han fet a la Font de
Santa Eulàlia i a la Font del Gos. En aquest segon cas, DEPANA col·labora amb un projecte
de diversificació curricular que està portant a terme l'Institut de secundària Barri Besòs, de
Barcelona. Els plançons que hi ha a Turull corresponen a les següents espècies: alzina,
roure, aladerns, llentiscle i cirerer d'arboç; en els dos primers casos, els exemplars provenen
d'aglans recollits per diferents col·laboradors, mentre que la resta són d'anys anteriors o bé
s'han comprat donades les dificultats que planteja la seva reproducció a partir de llavor. En
el possible, s'ha intentat que la gran majoria dels plançons estiguin en testos en lloc de
safata alveolar de manera que resisteixin millor la carència d'aigua.

Pàgina 13 de 35

3. Àmbit d’Activitats

3.1. Agenda d’activitats
Aquest any ha estat farcit d’accions, excursions, xerrades, etc. tal com s’ha pogut seguir a
través de les agendes enviades als socis. S’ha imprès les 3 agendes d’activitats , en una
tirada de 1200 exemplars, que s’han repartit amb l’agró als socis, entitats i biblioteques
publiques.
S’ha seguit impulsant el programa de dinamització al servei dels socis i sòcies de l’entitat.
S’ha publicat l’itinerari de natura de la Font de Santa Eulàlia amb l’objectiu de donar a
conèixer la vida salvatge més propera i a vegades oblidada. S’han mantingut i ampliat les
col·laboracions amb altres entitats, i del nostre entorn, es continuarà treballant en aquest
camp. Es milloren i reforcen les xerrades a la Llibreria Horitzonts. S’està explorant la
manera de coordinar-se amb les persones que des de lluny de la nostra seu, formen part del
grup d’activitats.
Enguany s’ha mantingut i consolidat en general la participació a les activitats convocades.
Es constata una valoració positiva per part dels socis. D’acord amb el plantejament del 2014
també s’ha treballat més “colze a colze” amb les entitats afins, i s’ha ampliat el ventall de les
entitats amb les que es col·labora habitualment. S’ha intentat mantenir la qualitat
organitzativa i tècnica. S’ha ampliat el nombre de guies-col·laboradors.
Es continua però mantenint el dèficit crònic de persones disposades a coordinar activitats
dins el grup.

3.1.1. Sortides

1- 5é Cens alternatiu d’ocells hivernants
Data: 17 de gener
Espai: Delta del Llobregat
Co-organitza: SOS Delta del Llobregat
Objectius: 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.
Organitzat conjuntament amb la plataforma SOS Delta
Participants: 30 persones
Resultats del cens: 97 espècies d’aus
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2- Rastres i petjades a la neu
Data: Cap de setmana 24 i 25 de gener
Espai: Pla de la Font (Son del Pi)
Participants: 13 persones
Objectius: Descoberta de petjades i rastres a la neu i als troncs dels arbres de la
presència de mamífers de muntanya. Caminada amb raquetes de neu. Albirament de
gall fer, trencapinyes, àguila daurada, etc.

3- Retallades a les invasores
Data: 14 de febrer
Espai: Gavà
Co-organitza: SOS Delta del Llobregat
Participants: 15 persones
Objectius: Activitat de cura forestal consistent en l’eliminació de plantes invasores a
la pineda de Gavà, especialment l’enfiladís miraguà de jardí Araujia sericifera, però
també Pittosporum i Cortaderia.

4- Els ocells del Besòs
Data: 15 de febrer
Co-organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona (Programa Compartim futur)
Guiatge: Xavier Larruy
Participants: 18 persones
Objectiu: Descoberta dels valors naturals del tram final del riu Besòs, observació i
identificació d’ocells, comentaris sobre les problemàtiques amb les quals s’enfronta
aquest espai natural tan concorregut. Observació de 40 espècies d’aus.

5- Com funciona un autoguía
Data: 22 de febrer
Espai: Collserola, font de Santa Eulàlia
Participants: 15 persones
Objectiu: Presentació in situ de l’autoguía amb la qual es pot estudiar el paisatge físic
i identificar els diferents valors naturals al llarg d’un recorregut de 3 kms.
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6- Descoberta del bosc de ribera a Abrera
Data: 28 de febrer
Espai: Abrera
Co-organitza: ANDA
Participants: 10 persones
Objectiu: Caminada de descoberta al llarg d’un tram de ribera del riu Llobregat,
observació d’ocells aquàtics. Visita de l’ermita preromànica de Sant Hilari.

7- Els secrets del turó de Montcada
Data: 1 de març
Espai: Montcada, turó
Participants: 16 persones
Objectiu: Descoberta dels valors naturals del turó de Montcada, les particularitats
geològiques, la pervivència de diverses fonts d’aigua, la transformació de les
pedreres, avui dia en desús, observació de la flora, en especial una planta d’alt
interès, Opoponax chironium.

8- Can Dimoni, els agrosistemes deltaics
Data: 11 d’abril
Espai: Delta del Llobregat, Viladecans
Participants:
Objectiu: Observació d’ocells a la llacuna i el seu entorn, visita a l’ explotació
agroecològica de Cal Notari.

9- La Vall de la Clusa i la mina de petroli
Data: 18 d’abril
Espai: Serra de Catllaràs
Participants: 9 persones
Objectiu: Excursió de muntanya per la vall de la Clusa, al sector sud de la serra de
Catllaràs, observació de flora i fauna: voltors, àguila marcenca, xoriguer, gencianes,
gavons, etc. Visita guiada de la interessant mina de petroli de Riutort, prop de
Guardiola.
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10- Cants d’ocells a Gallifa
Data: 18 d’abril
Espai: Santuari de l’Ecologia, Gallifa
Participants: 10 persones
Objectiu: Taller per aprendre a identificar els ocells del bosc pel seu cant.

11- Sortida en vaixell per observar cetacis
Data: 25 d’abril
Espai: Costa davant de Vilanova i la Geltrú
Co-organitza: ACOIO
Participants: ¿
Objectiu: Observació de cetacis. No van sortir, sí en canvi molts ocells marins com
ara baldrigues, mascarells i un fraret.

12- 8a marató ornitològica al Delta
Data: 9 de maig
Espai: Delta del Llobregat
Co-organitza: SOS Delta del Llobregat
Participants: 7 equips diferents
Objectiu: Fer un cens exhaustiu de l’avifauna del delta fora dels espais estrictament
protegits. A destacar el falcó mostatxut, el gaig blau, el capsigrany, el territ de
Temminck o el martinet menut.

13- La flora de Montserrat
Data: 16 de maig
Espai: Montserrat, les Agulles
Participants: 15 persones
Objectiu: Estudi del paisatge vegetal de tan emblemàtica muntanya, observació de
diferents espècies botàniques en diversos hàbitats representatius, com ara alzinar,
cingleres, canals, fondals, brolles, etc. A destacar la corona de reina, planta
endèmica, l’orella d’os o la planta al·lucinògena la belladona.
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14- Primavera al torrent de la Betzuca
Data: 17 de maig
Espai: Sant Quirze del Vallès
Co-organitza: Sant Quirze del Vallès Natura
Participants: 10 persones
Objectiu: Ruta al llarg del torrent per observar i sentir el cant dels ocells. Es van
identificar 40 espècies, de les quals cal destacar el picot garser menut, la boscarla de
canyar o l’oriol.

15- Orenetes i falciots a sant Quirze
Data: 7 de juny
Espai: Sant Quirze del Vallès
Co-organitza: Sant Quirze del Vallès Natura
Participants:
Objectiu: Comentar els hàbits de vida de les orenetes i els falciots, observació de la
sortida de les joves orenetes dels nius. Jornada familiar.

16- Bestioles nocturnes al delta del Llobregat
Data: 12 de juny
Espai: Plana de Gavà
Co-organitza SOS Delta del Llobregat
Participants:
Objectiu: Sortida crepuscular i nocturna per veure i sentir animalons a la plana
agrícola. Albiraments d’un martinet de nit, sons del xot

17- Camins vius del Pirineu
Data: Cap de setmana del 27 i 28 de juny
Espai: Vall de Boi i Malpàs
Participants: 10 persones
Objectiu: Ruta pels antics camins dels Pirineus que connecten els pobles de la
comarca, a l’Alta Ribagorça. Presència la baixada de torxes enceses de Sant Joan al
poble de Barruera.
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18- Passejada botànica a Ull-de-Ter
Data: 4 de juliol
Espai: Ull-de-Ter (Setcases)
Participants: 12 persones
Objectiu: Identificació de la flora pirinenca, als prats, tarteres, rocam, rierols i als
rasos ventejats de les carenes. Cal destacar les saxífragues, les dries, els lliris o les
pulsatil·les.

19- Rapinyaires al Montsec d’Estall
Data: 19 de setembre
Espai: Montsec d’Estall
Participants: 17 persones
Objectiu: Observació d’aus rapinyaires a l’entorn dels espectaculars penya-segats
calcaris. S’observen voltors, trencalòs, àguila daurada, milans, etc, i surt una planta
important, la paràsita Arceuthobium oxycedri.

20- La brama del cérvol al Berguedà
Data: Cap de setmana 3 i 4 d’octubre
Espai: Rasos de Tubau
Participants:
Objectiu: Sentir la brama dels cérvols mascles als prats i les clarianes. Es van sentir
uns quants, gairebé a les fosques. L’endemà, nova oportunitat al Coll de Merola.

21- 9a Marató ornitològica al Delta
Data: 10 d’octubre
Espai: Delta del Llobregat
Co-organitza: SOS Delta del Llobregat
Participants: 17 persones
Objectiu: Nova edició de la marató ornitològica prospectant les àrees no estrictament
protegides del delta. Es van censar 94 espècies, de les quals cal destacar torlits,
cotxa blava, morell xocolater i 12 flamencs.
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22- La ruta dels volcans, lava sota el bosc
Data: 24 d’octubre
Espai: Sant Iscle de Colltort
Participants:
Objectiu: Caminada per una ruta de lava, observació de les formacions geològiques
més característiques, panorames magnífics de la Garrotxa volcànica.

23- La Vall de Nicolau, una via verda al Berguedà
Data: 14 de novembre
Espai: Alt Berguedà, Bagà
Participants: 15 persones
Objectiu: Recorregut per la via verda del traçat de l’antic tren miner, que s’endinsa
per trams de túnels i passa per un espectacular pont penjant. Observació estel·lar
d’una merla d’aigua capbussant-se. Va ser una sortida en família, que va agradar
molt.

24- La cova de les Gralles
Data: 28 de novembre
Espai: Els Motllats, muntanyes de Prades
Participants: 23 persones
Objectiu: Magnífica ruta circular que permet descobrir racons encisadors, com ara
gorgs, un seguit de coves als penya-segats, una balma amb forma de cúpula
grandiosa i els altiplans dels Motllats. Es fan comentaris d’interpretació del paisatge
vegetal. Ens apareix un crustaci cavernícola i terrestre de molt interès.

25- 8ª actuació forestal a la pineda de Gavà
Data: 12 de desembre
Co-organitza: SOS Delta del Llobregat
Participants:
Objectiu: Tasques d’eliminació de planta invasora a la pineda de Gavà, en especial
l’enfiladís miraguà de jardí
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26- Els Sots Feréstecs, als Cingles de Bertí
Data: 13 de desembre
Participants:
Objectiu: Ruta geològic-literària. Estudi de les formacions geològiques en un indret
especialment ric en aquest aspecte

Sortides anul·lades

Sant Llorenç de Montgai, 21 de febrer
Sortida en vaixell per observar fauna marina, 14 de març
Sortida familiar a Sata Cecilia de Voltregà, 12 d’abril
Piraguada pel riu Ter, 13 de juny
Jornada neteja forestal a Sant Quirze del Vallès
Els bolets del delta del Llobregat, 28 de novembre

3.1.2. Xerrades
1- Flora singular de Lanzarote
Ponents: R.M. Ribot i J Cebrian
Lloc: seu DEPANA
2- Els cetacis de la Mediterrània
Ponent: Lluís Cardona
Lloc: Seu de DEPANA
3- WildMed, el darrer bosc mediterrani
Projecció de la pel·lícula
Lloc: Seu de DEPANA
4- Què és ser voluntari ambiental avui
Ponents: Xavier Torrents (per Dpn), i altres membres ONGs
Lloc: Centre Cívic El Coll-La Bruguera
5- Biodiversitat botànica a Collserola
Ponent: Josep Maria Montserrat
Lloc: seu de DEPANA
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6- Fotoidentificació dels cetacis
Ponents: Membres de CETACIA
Lloc: Llibreria Horitzons de BCN
7- Ocells marins a les illes de Cap Verd
Ponent: Sergi Torner
Lloc: Seu de DEPANA
8- La plaga dels micro-plàstics a la Mediterrània
Ponents: DEPANA i ACOIO
Lloc: Seu de DEPANA

3.1.3. Fires

1- La Verdinada de Gràcia, mes de març, al barri de Gràcia, BCN
2- Fira de la Terra, 25 i 26 d’abril, parc de la Ciutadella a BCN
3- Fira de la Mercè, 24 de setembre a BCN

3.2. Grup d’acció forestal
Al llarg d’aquest any el GAF ha fet 6 reforestacions a Collserola obertes als socis i públic en
general i varies sortides/activitats més a Collserola (eliminació d’al·lòctones, control i reg de
plantacions...) amb una participació d’unes 95 persones i la plantació de 125 arbres i
arbustos. A més s’han fet diverses actuacions de control i reg de les plantacions.
Hem col·laborat amb els companys de la plataforma SOS Delta del Llobregat en l’eradicació
de planta invasora, el miraguà de jardí, amb la participació d’unes 15 persones i la retirada
d’uns 2 metres cúbics de material vegetal (miraguà, iuca, Pittosporum, Ailanthus i
Cortaderia).
Destacar que s’ha col·laborat en un projecte de llarga durada amb el Parc de Collserola, un
institut de Barcelona i l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de cal Notari (Barcelona) per
l’arranjament d’una zona cremada, la seva reforestació i la recuperació d’un camí actualment
mig perdut, que comunica el barri amb el mirador de la carretera d’Horta.
S’han atès peticions d’informació sobre temes variats de temàtica forestal i altres de
particulars i empreses.
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3.3. Grup de defensa de Collserola
Han estat realitzades diverses reunions i activitats amb els membres de DEPANA que
realitzen tasques relacionades amb la Serra de Collserola. En aquest sentit cal destacar:
1. Incorporació de tres noves voluntàries
2. Participació en diversos àmbits de gestió amb assignació de tasques concretes.

També s’ha participat de la PCDC (Plataforma Cívica en Defensa de Collserola). En aquest
sentit, cal destacar que s'ha treballat sobretot en relació a: Pla Especial del Medi Natural i
del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), sobre el que s'ha proposat
realitzar unes Jornades per a un Nou Pla per a Collserola, activitats lúdic-esportives
improcedents, activitats urbanístiques i d'infraestructures fora d'ordenació, criteris i
propostes per a l'establiment d'índexs per avaluar l'estat del medi natural del PN de
Collserola, i altres.
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4. Àmbit de Comunicació i Participació

4.1. Difusió i comunicació

S’han fet 5 notes de premsa; s'ha atès els mitjans de comunicació que ho han requerit
mitjançant voluntariat. Hem mantingut presència a la premsa escrita, ràdios, així com a la
televisió.
La difusió que s'ha dut a terme, ha sigut fonamentalment:
- butlletí electrònic bimensual
- web, 2-4 publicacions mensuals
- facebook (molt actiu) i twitter (d'aquest no se’n fa seguiment, està sincronitzat amb
el FB)

4.2. Publicacions

4.2.1. AGRÓ NEGRE
La nostra revista L’Agró Negre va completar el passat 2015 el seu onzè any de publicació
com a eina de comunicació amb els socis així com també amb tots aquells lectors i lectores
que s’interessin pels temes ambientals de casa nostra i del món en general.
El número 29 vam dedicar la portada a “Parcs Naturals, la Natura més… Sagrada?”, amb les
pàgines centrals sobre aquest assumpte, que en la revista 30 tenia continuïtat amb la de “30
anys de la Llei d’Espais Naturals”, coincidència buscada que ens permetia seguir incidint en
el tema a l’interior.
Pel que fa al número 31, l’actualitat de les reunions sobre el problema global del canvi
climàtic i les manifestacions ciutadanes d’arreu, ens duien a la portada de “Clamor mundial
per salvar el planeta”, així tractat en les pàgines centrals. A més, com sempre, oferint en
cada número l’actualitat de DEPANA, accions i projectes, més altres notícies i reportatges
que el consell de redacció va considerar d’interès pels amants de la natura i a favor de la
lluita ecologista.
Les publicacions corresponen als números 29, 30 i 31, amb els següents temes de portada i
continguts:
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Número 29
Portada Parcs naturals, la natura més... sagrada?
p.2 La denúncia: Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
p.3 Editorial: Esquizofrènia governamental
p.4 Acció ambiental: Iberpotash, el cas més greu de contaminació d’aqüífers
p.5 PDU Gran Via - Llobregat: l’assetjament de Can Trabal
p.6 DEPANA presenta al·legacions al Pla Director Urbanístic Econòmic del delta del
Llobregat
p.7 Salvat el Parc de l'Oreneta / La MAT, inaugurada
p.8 Nou reglament de costes: Encara més facilitats per degradar el litoral
p.10 Agró ciència: Els Zabalins, reis del reciclatge
p.12 Converses amb els socis: Júlia Díez i Gómez
p.13 Centrals: Els parcs naturals: molta gent… i menys superfície
p.15 Els aiguamolls, al punt de mira
p.16 Al natural: Entrevista amb Roger Mas
p. 19 Especial Assemblea general de DEPANA 2015
p.20 Activitats: Descoberta de natura a tocar de la gran ciutat
p.22 Agromaniacs: El bloc: www.secem.es / Llibre: A peu pel Prepirineu de Tremp / El
cerreig d’arròs
p.24 En contra: Arbre caigut

Número 30
Portada: 30 anys de la llei d'espais naturals
p.2 La denúncia: Salvades les clotes i el pla de vinyers!
p.3 Editorial: Lloada sigui també la natura
p.4 Acció ambiental: Depana denuncia l'estat "terminal" del Delta del Llobregat / Contenciós
contra la captura de fringíl·lids
p.5 Al·legacions a la futura ampliació del Port de Barcelona / Les Illes Medes, un tresor molt
cobdiciat
p.6 Orenetes en acció, un projecte per la seducció ambiental
p.7 Converses amb els socis: Joan David Tàbara i Villalba
p.8 Agró ciència: Col·lisió d'aus a la façana litoral de Barcelona ciutat
p.13 Centrals: 30 anys de la llei d'espais naturals, a debat. Els espais naturals d'especial
protecció catalans, en perill
p.16 Al natural: Jordi Bonet i Armengol
p.18 La misce
p.20 Activitats: Festival primaveral de floracions i cants d'ocells
p.22 Agromaniacs: El bloc: www.scot.cat / Llibre: fauna i flora de la mar Mediterrània / El
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triops, el fòssil vivent
p.24 En contra: Independència vs. conservació de la natura

Número 31
Portada Clamor mundial per salvar el planeta
p.2 La denúncia: L'amenaça de noves urbanitzacions a la platja de Pals
p.3 Editorial: El particular viatge a Ítaca
p.4 Acció Ambiental: Quin futur volem pels nostres espais naturals?
p.5 Acció Ambiental: Adéu a l'espectacle de dofins al zoo de Barcelona
p.6 Acció Ambiental: Ampliació de l'aeròdrom de la Cerdanya / Dragat del Foix a Cubelles
p.7 Acció Ambiental: Depana, membre de la societat Riet vell / Recurs contra els canvis
urbanístics al P. A. del Baix Llobregat
p.8 Acció Ambiental: Educació en valors ambientals a Collserola
p.9 Converses amb els socis: Francesc Vallhonrat Figueras: L'afable expert en papallones
p.10 Centrals: TTIP - acords comercials perillosos per al medi
p.12 Centrals: Clamor mundial per salvar el planeta
p.14 La misce: La Timoneda d'Alfés, salvada definitivament després de 30 anys / Les
capçaleres del Ter i el Freser, nou parc natural
p.16 Al natural: Francesc Mauri "Hi ha més canvis a les nostres mans dels que ens pensem"
p.18 Agró ciència: Poblacions d'ocells marins - Un indicador en caiguda lliure
p.19 Activitats: Cingles, balmes, volcans i maresmes a Depana no descansem!
p.22 Agromaniacs: El bloc www.gominolasdepetroleo.es / El llibre "Rius de sal"
p.22 Agromaniacs: "lo natural"
p.24 En contra: Pierre Bougeant

4.2.3. AGENDA D’ACTIVITATS
S’ha imprès les 3 agendes d’activitats, en una tirada de 1200 exemplars, que s’han repartit
amb l’agró als socis, entitats i biblioteques publiques.
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5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors

5.1. Activitats institucionals
• Assistència a la reunió del plenari del Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.
• Assistència al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona així com a
la Comissió Permanent del mateix.
• Assistència a les reunions del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del districte de
Gràcia.
• Assistència al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
Barcelona.
• Participació a la Comissió de catalogació i protecció dels arbres d’interès local de la ciutat
de Barcelona, Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
• Assistència a l’acte de lliurament dels premis “Vila de Gràcia”.
• Reunions regulars i periòdiques amb el Tresorer, seguiment de diverses gestions,
pagaments, etc.
• Assistència a la Comissió de Qualitat Ambiental, convocats pel DTS.
• Participació en el Grup de treball “Energia i Canvi Climàtic” de l’Ajuntament de Barcelona
amb motiu de la COP21 de Canví Climàtic a Paris.

5.1.1. Junta de Protecció del Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà
Es va assistir a una reunió en la que es va plantejar la problemàtica de la disminució del
nombre d'aus en el di del Parc.

4.1.2. Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Assistim puntualment a les sessions de plenari del Patronat anuals (1) i a les comissions
permanents (2) mitjançant el nostre representant Antoni Plans. El Parc segueix en un
moment força dolent, sense que s’hagi convocat el ple des que van haver-hi eleccions al
Parlament. Noves amenaces de pistes d’esquí al si del Parc.

4.1.3. Consell Consultiu del Parc Natural de la Serra de Collserola
Sessió 30/06/2015
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a) Proposta de delimitació de Boscos d'Evolució Natural a Collserola i aportacions a la fitxa
de Zona d'Especial Conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000 del Parc Natural de la Serra
de Collserola.
b) Avançament del PEPNat (Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del
Parc Natural de la Serra de Collserola). Les entitats integrants de la PCDC, entre les quals
DEPANA, proposen novament i definitiva, aparcar aquest avançament de pla per tal com no
hi ha hagut una correcta facilitació de procés de participació real en l'establiment dels
fonaments marc del PEPNat, per disconformitats en l'esperit de l'avançament de pla (forma i
continguts) i per l'existència d'un nou marc polític sorgit de les eleccions municipals del mes
de maig.

Sessió 16/12/2015
a) Dins de les propostes que ja s'havien formulat dins del Consell Consultiu per part de les
entitats membres (PCDC) de limitar determinades activitats, s'exposa per part dels Serveis
Tècnics del Parc Natural l'inici del treball per consensuar les línies estratègiques i accions a
portar a terme per a la planificació de l’Ús Públic en el període 2016-2020. Aquesta tasca es
portarà a terme amb accions conjuntes amb tots els municipis del Parc.
b) Avançament del PEPNat (Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del
Parc Natural de la Serra de Collserola). Les entitats integrants de la PCDC, entre les quals
DEPANA, proposen novament i definitiva, aparcar aquest avançament de pla per tal com no
hi ha hagut una correcta facilitació de procés de participació real en l'establiment dels
fonaments marc del PEPNat, per disconformitats en l'esperit de l'avançament de pla (forma i
continguts) i per l'existència d'un nou marc polític sorgit de les eleccions municipals del mes
de maig.

4.1.4. Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny
Aquest any hi han hagut dues reunions del Consell Consultiu en el que participem. Han estat
reunions informatives genèriques de l’activitat del Parc. No obstant, l’empitjorament d’alguns
temes com l’asfaltat de la pista entre Sant Bernat i el càmping de Les Illes al municipi de
Montseny, la nova iniciativa d’ordenació del Turó de l’Home i una depuradora a Santa Fe,
han incidit en el decurs de les mateixes. En aquests casos, la posició crítica de la
Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, a la que donem tot el nostre suport, han
esdevingut especialment claus.

4.1.5. Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona
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DEPANA n’és membre des la seva creació, l’any 1998 i a la vegada representa a aquest
organisme públic al Consell de Ciutat.
Assistència a dues reunions de la Comissió Permanent convocades per establir nova
metodologia i full de ruta del nou consistori barceloní.

4.1.6. Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
l’Ajuntament de Barcelona
DEPANA està present en aquest consell des de la seva creació, l’any 1997. En el transcurs
de l’any s’ha convocat una única reunió del plenari del Consell a la qual hem assistit. En
l’ambit d’aquest consell l’entitat ha estat treballant intensament la problemàtica del Zoo de
Barcelona que afecta al benestar dels animals. També s’han tractat aspectes del comerç
d’animals exòtics com animals de companyia apostant per la màxima restricció fins arribar a
la prohibició de la venda i possessió d’aquests animals a la ciutat de Barcelona. Recordem
que DEPANA va proposar una important restricció en aquest comerç així com la prohibició
d’animals silvestres als circs, la qual cosa es va incorporar a l’ordenança municipal de l’any
2003 sobre la possessió, tinença i venda d’animals a la nostra ciutat.

4.1.7. Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.
DEPANA respresenta en aquest consell al Consell de Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Barcelona. S’ha assistit a l’única sessió convocada pel nou govern municipal, bàsicament de
presentació i informativa.
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4.1.8. Consells de Caça
4.1.8.1. Consell de Caça de Catalunya
El Roger Sanmartí ha assistit a la reunió anual. En general, reunions difícils, on Depana és
l’única veu crítica amb el tema sobre un totes de 38 membres.
4.1.8.2. Consell de Caça de Barcelona i Catalunya Central
Una reunió a la que va assistir Cristina Sánchez en representació de DEPANA.
4.1.8.3.

C. de Caça del P.N. Cadi-Moinxerò

Una reunió a la que va assistir Joan Ventayol Ramon.

4.1.9. Consorci dels EENN del Delta del Llobregat
05/11/2015 Reunió Entitats Ecologistes / Consorci Delta Llobregat
Per fer més participativa la gestió del espai.

16/12/2015: Taula Consorci-entitats Can Dimoni
Per tractar diferents problemes de conservació d’aquest espai (us públic, accessos,
compatibilització amb altres activitats...)

4.2. Activitat Internacional de DEPANA
L’activitat internacional de DEPANA durant el 2015 s’ha centrat en dues organitzacions de
les que som membres, MedPAN i la UICN.
Durant aquest període hem seguit participant activament a MedPAN des de la seva junta
directiva. De tota l’activitat duta a terme a MedPAN, és especialment rellevant el taller anual
d’intercanvi d’experiències, que enguany es va centrar en l’ecoturisme, i l’assemblea general
celebrats del 23 al 27de novembre a Sinis (Sardenya, Itàlia), on hi va participar la
representant de DEPANA i Presidenta de MedPAN, Purificació Canals.
I, pel que fa a les activitats dutes a terme des de la Presidència de MedPAN durant el 2015,
es detallen aquí les reunions:
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Reunions del Consell d’Administració de
MedPAN (2015)
Data
Lloc
27 / 01
Phone
27 / 03
Phone
20 / 04
Phone
22 / 05
Phone
22/06
Marseille
21 / 09
Phone
22/10
Calvi
26 / 11
Sinis
Reunions del Comité executiu de MedPAN
(2015)
10-Jul Phone
Activitats de la Presidència (2015)
19-21/01
28/01
17-18/02
23-27/02
10-12/03
20/03
14/04
22/04
27-28/04
11-12/05
25-29/05
4-5/06
08/06
8-12/06
12-13/06
19/06
23-24/06
25-26/06
25/06
2/3/07

Atelier « Vers un réseau effectif d’AMP dans le monde arabe » – Hurgada (Egypt)
Réunion avec la Fondation Mava –Suisse- Switzerland
Réunion de révision de la SMDD - Malta
Formation sur la Planification Spatiale Marine organize par l’Initiative pour un Océan
Durable (SOI) – Lima (Peru)
COREGE PIM (Initiative des Petites Iles en Méditerranée – Palma de Mallorca (Spain)
Réunion de lancement du réseau des forêts méditerranéennes - Barcelona
Evènements organisés par le groupe de travail sur les affaires marines et l’eau
d’EEAC - Bruxelles
Réunion avec le Directeur de l’Agence Nationale des Parcs Espagnols (Organismo
Autónomo de Parques) - Madrid
Réunion des experts du CAR/ASP pour l’élaboration de la feuille de route 2020 pour
les AMP - Tunis
Conférence internationale sur l’aquaculture et l’environnement - Alger
Réunion des points focaux des ASP -Athens
Conférence MEDCOP21- Marseille
Comité Consultatif de MedPAN - Gammarth
Réunion conjointe du CAR/ASP, de la CGPM et d’ACCOBAMS sur les AMP de
Méditerranée et Mer Noire – Gammarth (Tunisia)
Réunion pour le development de la nouvelle stratégie de la Fondation Mava –Gland
(Suisse)
Lancement du nouveau réseau méditerranéen des reserves de biosphere – El
Castellet (Barcelona)
Conférence sur les bénéfices socio-économiques des AMP - Marseille
Monaco Blue Initiative - Monaco
Comité de pilotage de l’atelier MedPAN 2015 - Marseille
Réunion de réflexion sur la Plateforme Méditerranéenne pour la Biodiversité (MBP)
organisée par UICN-Med - Málaga (Spain)
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23/07
28/08
8/16/09
22/09
24-25/09
42410
4/6/10
19-22/10
20-21/10
5/6/11
18/11
24-27 /11
24/11
30/11-11/12
4/6/12

Réunion du comité technique avec les associés du projet ECOSAFIMED-Barcelona
Conférence sur la pêche durable et les AMP organisé par Federparchi lors de
l’exposition universelle à Milan
Formation de Formateurs de l’Initiative pour un Océan Durable (SOI) de la CDB Corea
Réunion du groupe d’expert de la “Blue Society” organisée par l’UICN- Paris
Coastday et atelier GIZC en Méditerranée et 40ème anniversaire du Conservatoire du
Littoral – Antibes (France)
Conférence sur les montagnes méditerranéennes organisée par Federparchi lors de
l’exposition universelle de Milan
Forum Régional des Membres de l’UICN d’Afrique du Nord - Cairo
Formation sur le financement durable des AMP – Calvi (Corsica)
Comité Scientifique de MedPAN - Calvi
Forum des 40 ans du Conservatoire du Littorall - Marseille
Lancement de l’initiative « Blue Society » - Brussels
Atelier annuel MedPAN et assemblée générale (Sardinia)
Comité de Pilotage du projet sur la gestion exemplaire des sites littoraux marins et
insulaires - Sinis
Conférence des Parties sur le changement climatique (COP 21 CCNUCC) - Paris
Atelier scientifique du Parc national de Zakynthos (Greece)

Dins d’aquesta llista d’activitats, cal subratllar especialment tots els temes associats al
seguiment del Conveni de Barcelona i el de Diversitat Biològica i la participació en activitats
especifiques de formació del CBD al Perú i Corea, en qualitat de formadors. A més a més el
2015 vam ser presents per primer cop a la COP22 del Conveni marc de NNUU sobre canvi
climàtic, celebrada a Paris del 30 de novembre al 12 de desembre, on a part de fer
seguiment dels temes associats al canvi climàtic i els oceans, també vam organitzar un
debat paral·lel sobre el canvi climàtic i les àrees marines protegides.
Pel que fa a la UICN, enguany DEPANA va participar a l’Assemblea del Comitè espanyol de
la UICN, celebrada el 25 de gener a Màlaga. I també, a través de MedPAN, al Fòrum dels
membres mediterranis d’Àfrica del Nord i a diferents esdeveniments de la UICN durant la
COP22 de canvi climàtic.
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4.3. Grup de treball d’Àrids de Catalunya
Reunions que s’ha dut a terme:
1.

Consell Assessors Àrids de Catalunya. (23 de Març de 2015)

2.

Consell Assessors Àrids de Catalunya (30 de juny de 2015)

3.
Reunió del grup de treball per la revisió del model de restauració de les activitats
extractives (26 de juny de 2015)
Com a DEPANA s’ha colaborat en l’aportació de propostes, per ex a la Taula 5 “La
restauració en espais naturals protegits, el foment de la biodiversitat a les explotacions i la
protecció dels recursos naturals”.
Jornada tècnica. Guia metodològica per a la redacció de plans de gestió de residus en les
activitats extractives. Assistència a la jornada on es van fer aportacions en el torn de
preguntes relacionades amb el reciclatge amb la responsabilitat de l’Agència de Residus pel
que fa a residu miners etc.
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5. Secretaria general

5.1. Sessions de Junta Directiva
Durant l’any 2015 s’han convocat reunions de Junta Directiva cada tres setmanes. S’ha
elaborat l’ordre del dia conjuntament amb la Presidència i s’han compilat i arxivat les actes
de les reunions. S'ha preparat, d’acord amb la Presidència, l'ordre del dia de l'Assemblea
Generals de Socis, s'ha redactat l'acta i la Memòria anual de l’actuació de la Junta Directiva i
el Programa anual d’actuació.
S’ha dut a terme la supervisió del personal contractat.

5.2. Secretaria tècnica
Durant l’any 2015 la plaça ha estat coberta per dues persones en diferents període degut a
baixa maternal i després a excedència de la secretaria tècnica. Per això s’ha procedit a la
contractació d’una persona substituta. L’horari ha estat el mateix que al 2014, sent 25h
setmanals.
A les tasques de la secretaria tècnica s’han sumat les tasques de la presentació de dos
projectes per demanar subvenció a l’Ajuntament de Barcelona. Les subvencions han estat
atorgades.
S’ha seguit en la línia de l’any passat intentant realitzar una despesa adequada de material
d’oficina i d’altres serveis necessaris com ara el d’aparells elèctrics.
S’ha incidit en la millora de la seu, instal·lació d’enllumenat d’emergència.

5.3. Moviment de Socis

Durant el 2015 hi han hagut 11 altes de sòcies/socis i 50 baixes.
A 31 de desembre de 2015 DEPANA tenia 955 sòcies.
De les baixes la majoria han sigut per impagament reiterat durant tres anys consecutius, 33.
La resta per motius econòmics, 15. I un parell per desacord amb la posició de DEPANA
davant el projecte de El Bulli a Cala Montjoi.
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6. Tresoreria
S'ha seguit una contenció molt dura de despeses, cosa que no ha permès culminar un
exercici sense dèficit, tot i el manteniment del fons social de l'entitat. El resultat està
directament lligat a la baixa en els socis, les comissions bancàries, el descens d'ingressos
per projectes, un lleuger increment de la despesa de personal i la manca de finançament
alternatiu per algunes campanyesi activitats que es creuen cabdals per a l'entitat tals com la
revista, Pirineu i la conservació del Delta del Llobregat.
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