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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 pàrquing públic situat junt la Murtra i
que afecta a XR2000.

Ajuntament Viladecans

Al·legacions
presentades.

Projecte urbanístic de Llevant-Mar. Últim tram
de Pineda Litoral lliure a Gavà-Mar.

Generalitat de Catalunya.

Al·legacions
presentades.

Incnineradorade residus a Juneda (Garrigues)

Generalitat

Al·legacions

Ajuntament Alt Àneu

Al·legacions

Ajuntament de Badalona

Suport
campanya i
sol·licitud
d’informació

Aprofitament hidroelèctric Noguera Pallaresa,
Montgarri, Val d’Aran

Confederación
Hidrogràfica de l’Ebre

Resolució
denegatòria
de la
concessió

Pla Especial zona esquiable La Peülla (Alt
Àneu. Pallars Sobirà)

Comissió Urbanisme Alt
Pirineu

Al·legacions

Hotel Bomabé, Alt Àneu (Pallars Sobirà)
Urbanització del Turó de l’Enric (Badalona)

Pla parcial de Can Nolla i La Cisaa

Ajuntament de Premià de
Dalt

Suport
campanya i
sol·licitud
d’informació

Projecte Wavegarden a Pla de Montgat, zona
costera sense urbanitzar

Ajuntament de Montgat

Suport
campanya i
sol·licitud
d’informació

Pla especial agroparc Ca n’Ametller

Ajuntaments Gelida i
Sant Llorenç d’Hortons

Suport
campanya i
sol·licitud
d’informació

Modificació PGOU Santa Sussanna per
permetre usos més intensius al SNU

Ajuntamnet de Santa
Sussanna

Al·legacions

Competició de tir a Portainé

Ajuntament de Rialp

Al·legacions

Ajuntament de Vilassar
de Dalt

Al·legacions

Generalitat de Catalunya

Recurs
d’alçada

Ajuntament de Plan

Al·legacions

Camping en SNU Vailassar de Dalt
Autoritzacions excepcionals de caça al Delta del
Llobregat
Restaurant a la Bassa de la Mora

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

Projecte d’autovia Sopeira- Túnel de Vielha

Ministerio de Fomento
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1.2. Accions judicials
Assumpte

Organisme

Actuació

Plet 52/2016 contra el PDU de les àrees de
desenvolupament econòmic de Gavà,
Viladecans i Sant Boi per afectacions
ambientals.

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya

Les contràries són el
Departament de Territori i
Sostenibilitat
i
els
ajuntaments
de
Gavà,
Viladecans i Sant Boi. Es
troba en fase de prova.

Plet 149/15 contra el Pla especial del Parc
agrari del Baix Llobregat i la modificació del
Pla General Metropolità en aquest àmbit.
També és per afeccions ambientals.

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya

Les contràries són la
Comissió
Territorial
d'Urbanisme de Bracelona i
l’àrea metropolitana de
Barcelona.
Es
troba
pendent de Sentència.

Plet 464/2014 contra el Decret que autoritza la
captura d’ocells fringíl·lids.

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya

Les contràries són el
Departament d'Agricultura
Ramaderia,
Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
i la Federació de Caça. Ja
ha recaigut Sentència i ha
estat desfavorable. Ens
han imposat costes de
1000 euros.

Plet 33/2016 per danys ambientals establerts
en la Llei 26/2007 de Responsabilitat
Mediambiental

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya

Les contràries són la
Secretaria
de
Medi
Ambient i Sostenibilitat i
l’empresa IBERPOTASH.
Es troba ja en fase de
prova.

Plet 4427/2016 contra el Reial Decret 1/2016
de 8 de gener mitjançant el qual s’aprova el
Pla Hidrològic de la part espanyola de la conca
del riu Ebre, també per danys ambientals.

Tribunal
Suprem

El contrari és el Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación
y
Medio
Ambiente.
Es
troba
pendent de Sentència.

Denúncia per afectació a espècies protegides
en època de nidificació en les obres de
restauració de l’Artesano, al Prat de Llobregat.

Agents
Forestals

El contrari ajuntament del
Prat de Llobregat.

Denúncia davant els Forestals per la tala d'un
bosc de ribera en la pineda de Gavà, on es
reprodueixen tres espècies diferents de piccids

Agents
Forestals

El propietari de la arbreda
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1.3. Campanyes:
1.3.1. Defensa de Can Trabal. Última zona agrícola de L’Hospitalet
Assistència a múltiples actes, manifestacions, concentracions, rodes de premsa i filmacions
per la televisió de L'Hospitalet, junt a la Plataforma “No mes Blocs” de Bellvitge.
1.3.2. Nou Pla Delta
S’ha realitzat una reunió amb l’Alcaldessa Ada Colau per tractar el tema. Així mateix, s’han
mantingut vàries reunions amb el gerent municipal, Jordi Martí, i l’encarregat de l’Oficina Pla
Delta, Marc Garcia.
S’ha assistit com a ponents a la jornada Un Delta en Comú, realitzada per Els Comuns, a
Barcelona.
Finalment, s’han realitzat entrevistes per diversos mitjans de comunicació sobre aquesta
proposta.
1.3.3. Pàrquing Taxis T1
Ha sortir la resolució de la denúncia que es va interposar davant la Fiscalia sobre el
Pàrquing de taxis de la T1.
S’ha fet, en aquest sentit, un seguiment de la resolució, així com de les mesures proposades
en diverses reunions amb el Sr. Miralles.
Finalment, el pàrquing ha estat abandonat pels taxis. No obstant, estem a l’espera de ser
informats sobre el projecte de restauració i sobre la dimensió d’aquestes mesures.
1.3.4 Pla Especial del Delta de Llobregat
En el marc de la pressió que s’està exercint a través de la Comissió Europea i el Parlament
Europeu per tal que aquest pla es desenvolupi. Per això, s’han realitzat vàries reunions amb
Marta Subirà i Jordi Miralles, així com amb els tècnics encarregats del Pla.
S’ha elaborat al respecte un informe sobre les necessitats de protecció del nous espais del
Delta.
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2. Àmbit de Programes, Projectes i Estudis
2.1. Ós bru
Durant la primavera de 2017, Marc Alonso, membre de la Junta Directiva i expert en l’ós bru,
ha continuat amb el seguiment de la població d´ós bru a la Val d’Aran. Tot i que s’han trobat
força indicis de la seva presència, enguany no ha estat possible observar cap plantígrad a la
natura, a causa probablement de l’atípia meteorologia que s’ha viscut al Pirineu aquesta
primavera i que ha alterat el cicle dels aliments vegetals que mengen els óssos.
Tot i això, s’ha col·laborat com sempre amb la prevenció d’atacs amb el col·lectiu ramader,
comunicant la presència dels óssos quan eren vora els seus ramats i també detectant i
avisant de la localització dels animals perduts o extraviats (ovelles) degut a la presència
d’algun ós a la zona.
S’ha mantingut la col·laboració habitual amb els mitjans de comunicació, premsa i ràdio, així
com amb escoles, universitats i estudiants diversos. Així mateix, s’ha treballat estretament
amb els responsables tècnics del seguiment de l’ós bru al Pirineu de les diferents
administracions implicades.
De manera consensuada amb la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran,
s’ha impulsat la campanya del bateig dels dos cadells d’ós bru localitzats al Naut Aran l’any
2016 durant el seguiment realitzat per DEPANA, amb els resultats ja coneguts. Aquests han
estat els primers cadells d’ós bru del Pirineu batejats pels nostres socis i simpatitzants.
DEPANA continua sent el principal actor, fora de les Administracions publiques, implicat en
la conservació de l' ós bru als Pirineus.
Som la ONG més activa, coneguda i amb més prestigi que treballa amb el seguiment i
conservació de l'os bru als Pirineus.
2.2.

Defensa i Protecció dels Animals

Un dels compromisos de DEPANA en la defensa dels animals és la seva representació al
Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona,
participant durant l’any 2017 en diverses comissions de treball.
Durant l’any 2017 s’ha continuat treballant amb l’objectiu d’intentar millorar el benestar dels
animals del Zoològic de Barcelona. En aquest sentit, i per acord del Plenari del Consell
Municipal de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals celebrat l’11 de Juliol de 2017
es designa un representant de DEPANA com a patró de la Fundació Barcelona Zoo. S’ha
assistit a la única reunió convocada. D’aquesta manera, es pretén, treballant diferents
objectius des de dins de la pròpia institució del zoo, intentar ser més efectius. Des de
DEPANA s’ha continuat denunciant en diverses ocasions el mal estat de moltes de les
instal·lacions del zoo de Barcelona, així com de les condicions en les quals es troben molts
dels animals allí allotjats i causades, en bona part, per la mala gestió diària en serveis com
per exemple el de manteniment. No hi ha hagut millores substancials quant al benestar dels
animals. També s’ha assistit a unes jornades sobre Dofí Mular organitzades per l’Ajuntament
de Barcelona amb la finalitat d’estudiar les diferents opcions de reubicació pels dofins del
zoo de Barcelona, un cop declarada la ciutat lliure de cetacis en captivitat. És de lamentar
que després d’un any d’aquesta declaració els dofins encara romanen en unes instal·lacions
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absolutament obsoletes i deficients que estan afectant la seva salut física i psicològica.
DEPANA va emetre un comunicat desaconsellant un dels possibles destins, l’illa grega de
Lipsi, donat que allà s’hi troba una població de vell marí, mamífer que es troba força
amenaçat. Així mateix hem demanat reiteradament explicacions a l’ajuntament sobre el futur
d’aquests animals sense obtenir una resposta clarificadora.
Recordem que el tancament definitiu del dofinari tindrà lloc el 2019, data límit imposada per
l’EAAM, European Association of Aquatic Mammals (associació europea de mamífers
aquàtics) per a reformar les instal·lacions d’acord amb els estàndards requerits per aquesta
associació o en cas contrari el Zoo de Barcelona serà expulsat de la mateixa.
Els quatre dofins que romanen al Zoo de Barcelona pertanyen a l'espècie Tursiops
truncatus, força comú en el nostre litoral. Ara resta pendent que l’ajuntament decideixi quin
serà el millor destí pels 4 dofins mulars que encara romanen en condicions molt precàries en
el dofinari del zoo. N’eren 6 però dos d’ells ja va ser traslladats a l’oceanogràfic de València
atès el seu delicat estat de salut causat per les condicions de captivitat. Aquesta decisió
atendrà d’entre altres, a criteris científics que hauran de contemplar el benestar dels animals
així com el de la preservació dels ecosistemes marins (en el cas d’un possible trasllat a un
santuari).
Amb aquesta decisió, Barcelona se suma a altres indrets doncs ja existeixen precedents
internacionals. Brasil, te les condicions més estrictes per a la tinença de cetacis en
captivitat – i prohibeix la captura/importació/exportació- no hi ha cap dofí en captivitat. El
Regne Unit el 1985 va encarregar un estudi per analitzar si l’exhibició de dofins tenia interès
educatiu o científic i la seva conclusió fou que no. Van establir uns estàndards tan estrictes
per a la seva captivitat que quasi és impossible construir-los. Des del 1993 no tenen cap dofí
en captivitat. A Noruega i a Polònia passa el mateix i no tenen dofinaris. A Islàndia i Àustria
han denegat tots els permisos de construcció de dofinaris.
Resten prohibits també a Costa Rica, Xile, Uruguai i a l’Índia (país on se’ls considera
persones no humanes) i a alguns estats d’Austràlia i EEUU. Xipre, Eslovènia i Croàcia han
prohibit els dofinaris per considerar que en ells es fa un “ús comercial” (prohibit al conveni
CITES) dels animals. Suïssa ha prohibit la creació de nous dofinaris i la importació de
cetacis. Hi hagut diverses intervencions de DEPANA als mitjans de comunicació després de
l’anunci del futur tancament del dofinari.
Projecte D’on vénen les tortugues?
També s’ha continuat durant el 2017 amb el propòsit de sensibilitzar i conscienciar sobre la
greu problemàtica associada al comerç d’animals silvestres al·lòctons com animals de
companyia. Per això DEPANA ha seguit tenint presència en escoles de la nostra ciutat amb
el projecte subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, “D’on vénen les tortugues”.
El taller ha tingut molt bona acollida tant per part dels alumnes com dels professors.
Malgrat que és un tema inicialment delicat a tractar, (ja que molts nens tenen animals
exòtics a casa com a animals de companyia), “empatitzen” de forma molt ràpida amb el
problema i a través 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.
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En xifres:
Nombre de tallers realitzats any 2017: grups
Grups escolars: 29
* Primària ( de 2n a 6è )
* Secundaria ( 1r d’ESO )
Total Alumnes: 725
Coalició la Veritat sobre la cacera
DEPANA junt amb altres entitats han creat aquesta coalició.
La “Veritat de la Cacera” és una campanya de divulgació sorgida arran de la preocupació
creixent a Catalunya pels suposats conflictes entre fauna salvatge i societat humana, amb la
resposta oferta per l’Administració basada en una intensificació de l’activitat cinegètica.
Resposta que es basa exclusivament en la pressió del poderós lobby caçador, i no pas en
els fets, les evidències científiques, i en l’interès general.
Aquesta campanya dóna llum als aspectes pocs coneguts d’aquesta activitat relacionats a
Catalunya amb els perjudicis que la caça provoca –especialment “l’esportiva”-, tant sobre les
poblacions de fauna salvatge com en els altres usuaris del medi natural, els No Caçadors
que són la immensa majoria de la societat.
Per fer difusió d’aquesta campanya i arribar al màxim de persones possibles, en Raúl
Bastida i altres ponents estan realitzant xerrades en què s’exposen dades, informes i fets
empírics que fonamenten el rebuig a mantenir i incrementar aquesta pressió cinegètica. Així
mateix, totes les dades i notícies relacionades amb aquesta temàtica s’estan compartint a
través de les xarxes socials.
2.3. Parc a Taula
El Parc a taula és un programa de desenvolupament econòmic promogut per l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en què participen diversos restaurants,
productors, elaboradors, viticultors i allotjaments de la Xarxa de Parcs Naturals de
Barcelona. Aquesta proposta, mitjançant la gastronomia i la viticultura de qualitat i proximitat,
vol destacar els valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres parcs. El programa es
gestiona amb recursos propis i, a banda, de manera indirecta, la gestió d’adhesions, dels
continguts del portal i App, de la comunicació i formació, així com de l’activitat d’ús públic.
Enguany, hi han participat 9 parcs de la Xarxa, com són Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
Garraf, Olèrdola, Foix, Serralada Litoral, Montnegre i el Corredor, Castell de Montesquiu,
Montseny i Serralada de Marina; i si han vinculat 285 empreses.
El programa ha continuat desenvolupant la seva web pròpia, facebook i twiter, així com la
seva App.
Durant l’any 2017, s’han celebrat els Mercats del Parc a taula a diverses poblacions com a
Badalona (28 de maig) en el marc de la festa “La primavera a la Serralada Marina”.
S’ha participat en fires del sector, com la Fira Àpat (Barcelona, del 20 al 22 d’octubre) i
Alicia’t (Món Sant Benet, 29 i 30 d’abril) i La Llotja ( Vilanova i la Geltrú, del 23 al 26 de
novembre ).
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S’ha continuat desenvolupant la col·laboració del Programa amb l’equipament cultural de
Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts, al Parc del Garraf, on varen ser presentats al
llarg de l’any, diversos productes en les respectives presentacions de les exposicions
previstes (12 de març, 28 de maig i 26 de novembre).
S’ha participat amb mercats de productors, en les matinals del programa Viu el Parc, com en
el cas d’Olèrdola (Castell d’Olèrdola).
S’ha col·laborat amb el programa Poesia als parcs, amb presentacions de productors
(Alguer, 1 i 2 de setembre; Olzinelles, 17 de setembre).
S’ha participat en la presentació dels vins de La Muntada, al Parc natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac. (15 i 28 de maig).
D’altra banda, s’ha ofert als participants un curs de seguretat alimentària i un programa de
formació continuada de coneixements del Parc, en els territoris de Sant Llorenç i del Garraf,
Olèrdola i Foix.
El programa participa en el conveni de col·laboració entre la Fundació Miquel Agustí i la
diputació de Barcelona al Parc del Garraf, per a la recuperació dels espigalls. En aquest
sentit es va oferir una degustació de la Cuina del espigall a Can Grau, a càrrec de l’escola
d’hostaleria de Castelldefels.
S’han mantingut els convenis de col·laboració amb el CCPAE i amb la Fundació Institut per
la Cuina i la Gastronomia Catalana
S’ha iniciat un programa d’intercanvi entre estudiants de hostaleria de Castelldefels i
l’Alguer.
S’ha elaborat l’esborrany de les bases dels Premis Parc a taula, que han de distingir
aquelles empreses adherides al programa que hi destaquen.
S’ha col·laborat en la tutoria d’un estudi nutricional del restaurant “ La Calma “ al Parc N.
Montseny, a càrrec del Sr. Àlex Cebrian
S’ha desenvolupat el projecte de Central de Compres per a les empreses adherides al
programa.
A partir de la pertinença a la Xarxa de Productes de la Terra, s’ha participat en les reunions
de treball i activitats d’aquesta Xarxa, amb la que, a banda, s’ha col·laborat participant tota la
experiència i disponibilitat del projecte de Central de Compres.
Finalment, destacar que s’ha incrementat notablement, tant la comunicació interna entre els
participants, els parcs adherits i el Programa (esmorzars de treball, reunions, mails,
visites,…), com la comunicació externa (web, App, Facebook, notes de premsa, presència
en mitjans de comunicació,…).
Enguany, s’ha resolt el procés de licitació per a la gestió del programa a partir de l’agost de
2017, a favor de DEPANA. La licitació té una vigència de 2 anys, prorrogables a 2 més.
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3. Àmbit d’Activitats
3.1.

Relació d’activitats

Durant el 2017, el grup d’activitats ha realitzat el programa que es va presentar a
assemblea del 2016, en què es van plantejar els següents objectius:
-

Enfortiment social de l’entitat
Coordinació de les persones que s’organitzen amb nosaltres
Coneixement del medi ambient
Valorització de nous espais naturals
Millora i enfortiment de les relacions amb altres entitats afins.

Aquest any 2017 s’ha caracteritzat per una participació desigual a les activitats socials
programades tal i com es pot comprovar en el quadre que hi ha en l’apartat 3.1.1. Un dels
detonants d’aquesta dada es deu probablement a la situació política que ha provocat
alteracions molt greus a totes les entitats, inclosa DEPANA.
Des del grup d’activitats, es vol fer especial esment de l’afebliment del grup, en el qual
actualment, només queden en actiu quatre persones, amb el que suposa de sobrecàrrega.
Es tracta d’un grup dinamitzador que genera molt tràfic de persones i permet donar a
conèixer l’entitat, motiu pel qual hauria de ser un puntal de l’entitat. Es demana, en aquest
sentit, que es reflexioni sobre la seva situació i sobre la viabilitat durant el proper mandat.
A continuació, també una valoració global, des del punt de vista de la situació del grup,
d’aquests darrers 4 anys.
Moment de crisi a l’entitat: Una valoració des del grup d’activitats
A la propera assemblea de la nostra entitat, ara farà quatre anys del mandat de la residència
i de l’actual junta. És just reconèixer la dificultat que suposa en aquests moments liderar una
entitat on la participació activa dels voluntaris, única forma de funcionament de la qual
disposa, es redueix a unes poques persones. Caldrà valorar si ha arribat el moment de
donar per acabat un cicle i començar-ne un altre.
Però aquest recorregut és llarg i requereix una mica d’atenció a l’hora de valorar-lo. En els
diferents programes presentats hem tingut diferents objectius, entre altres: Enfortir l’entitat a
través de la participació dels socis i sòcies .
En aquesta línia hem portat a l’Assemblea objectius similars. Sense oblidar els objectius
laterals com són: potenciar un bon ambient de treball, l’us social de la nostra seu, etc.
Fem un balanç a fortiori:
Ens sembla que hem augmentat el nombre de socis actius?
Diríem que més aviat al llarg d’aquest darrers temps n’hem perdut. Hem vist com moltes
persones recentment integrades ja no renovaven el seu compromís, que algunes noves
incorporacions han estat efímeres....
El desencís general hi ha contribuït sens dubte, el moment difícil pel qual passa el país,
també. Però creiem que les tensions internes no han estat alienes en aquest procés com a
catalitzador de desencisos.
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Hem enfortit l’entitat?
Segurament haurem de reconèixer que en els darrers anys DEPANA s’ha afeblit, per
diversos motius, en clau externa, en pes social, i també i sobretot en clau interna. No ens
hem expandit com desitjarem, mes aviat ens hem vist obligats a abandonar àrees on
històricament érem ben presents i on per manca de persones organitzades hem deixat de
concórrer.
Quins son els motius?
Evidentment no hi ha un sol motiu. Segurament hi ha males dinàmiques de funcionament,
desavinences en línies de treball. manca de treball en equip, prioritats diferents. Trobem
alhora mancances a l’hora d’analitzar i preveure les situacions conflictives per tal d’impedir
que es facin realitat. Hom espera per part de tothom, la capacitat de resoldre conflictes així
que es detectin i intentar afrontar les desavinences amb tacte i empatia.
Però certament hem d’assumir tots plegats la nostra part de responsabilitat
Cal doncs valorar la necessitat o no de renovar els equips, trobant en els nous relleus les
noves persones adients per capgirar aquestes males dinàmiques. Però alhora som
conscients de l’enorme dificultat que suposa obtenir el compromís de potencials
col·laboradors, disposats a oferir part del seu temps i a aportar amb noves i bones idees el
dinamisme que la nostra entitat es mereix.
Grup d’activitats de DEPANA
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3.1.1. Sortides
SORTIDES

DATA

COMARCA

ESPAI

PARTICIPA
NTS
20

Castell de Ruf

14 gener

Vallès oriental

Serra Marina

7è Cens alternatiu
d’ocells d'hivern al Delta
Silvicultura al Montnegre

21 gener

Baix Llobregat

20

11 de
febrer
12 de
febrer
18 i 19 de
febrer
25 de
febrer
5 de març

Vallès oriental

Delta del
Llobregat
Montnegre

Barcelonès

Sant Pere Màrtir

11

Pallars Sobirà

Vall d'Isil

17

Garrotxa

Sant Joan les
Fonts
Sentmenat

14

Muntanyes de
Prades
Collserola

11

17

Acció forestal a
Collserola
Rastres a la neu
Les colades basàltiques
La cascada de
Sentmenat
La Febró, les esquerdes
misterioses
Acció forestal a
Collserola
Els ocells del riu Besòs

Vallès occidental

11

17

11 de
març
12 de
març
18 de
març
1 d'abril

Baix Camp

Bages

Desembocadura
del Besòs
Montserrat

2 d'abril

Garraf

Garraf

15

Les rouredes marescents

29 d'abril

Garrotxa

Beget

7

L'antic jardí botànic de
Barcelona

29 d'abril

Barcelonès

Montjuic

8

Sortida en vaixell

29 d'abril

Garraf

Garraf

12

El desconegut món dels
rat-poenats

5 de maig

Vallès oriental

Sabadell, riu
Ripoll

15

La frondosa fageda a
l'obaga de Bellmunt

7 de maig

Ripollès

Bellmunt

12

13 de
maig

Baix Llobregat

Delta del
Llobregat

16

20 i 21 de
maig

Pallars Sobirà

Port Cantó, Mata
València

10

Berguedà

Serra d'Ensija

18

L'alzinar, la selva
mediterrània
Sortida en vaixell

12ª Marató ornitològica al
Delta
Les sòbries pinedes i
l'avetosa
Tornem a Ensija

10 de
juny

Barcelonès
Barcelonès

15

8

13

La Brama del cérvol

30-9 i 110

Berguedà

Rasos de Tubau

10

13ª Marató ornitològica al
Delta

7
d'octubre

Baix Llobregat

Delta del
Llobregat

10

Acció Forestal a
Collserola

8
d'octubre

Barcelonès

Collserola

9

Bosc de Castellfollit

22
d'octubre

Baix Camp

Muntanyes de
Prades

16

Dels aiguamolls Font
Moixina a Corb

Garrotxa
4 de
novembre

Volcans d'Olot

12

Gorg Balu de Rajadell

18 de
Bages
novembre

riera Rajadell

11

Neteja popular Serra
Galliners

26 de
Vallès oriental
novembre

Serra de
Galliners

(> 200)

Collserola

Mitja de 25
participants
per sortida

DEPANA - Caminants

Sortides
el tercer
dimarts
de cada
mes

Barcelonès-Vallès
oriental
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º

3.1.2. Tallers
TALLERS
Taller microorganismes
Taller de dibuix naturalista
Taller de dibuix i interpretació
del paisatge a la Jugateca de
Gavà
Taller de restauració d’hàbitat
a Gavà
3.1.3. Xerrades
XERRADES
Illes Svarlbald (Noruega)
Els ocells d'Armenia i
Georgia
Els boscos de Catalunya
Viatge naturalistic Romania
El Baix Llobregat a vista de
Dron
Viatge naturalistic a Kerala

DATA

PONENT

21 gener
maig
22 d’octubre

Carlos Macía
Xell Campos
Eva Yus

3 de
desembre

Raúl Bastida i Eva Yus

PARTICI
PANTS
15
12

5

DATA
9 de febrer
9 de març

PONENT
Oriol M.
Salva S.

ESPAI
Llib Horitzons
seu DEPANA

30 de març
8 de juny

Romà
Toni Aparicio i Albert
Lozano
ANDA

seu DEPANA
Llib Horitzons

Pedro Plans

seu DEPANA

19 d’octubre
23 de
novembre

seu DEPANA

3.1.4. Fires
Durant el 2017, no s’ha participat a cap fira.
3.2.

Grup d’acció forestal

Durant el 2017, el GAF ha realitzat 6 activitats de reforestació a Collserola obertes als socis i
públic en general, amb una participació global de 70 persones. Durant les activitats s’han
realitzat plantacions d’arbres (alzines i roures) i arbustos (aladern, cirerer d’arboç, llentiscle,
marfull...) i també s’ha fet neteja i arranjament de camins.
Així mateix, segueix el projecte de recuperació de la zona de la Font del Gos, Collserola (barri
de Cal Notari, Barcelona).
Hem col·laborat amb els companys de la plataforma SOS Delta del Llobregat en l’eradicació
de planta invasora (principalment miraguà de jardí) a les pinedes no protegides de Gavà, així
com amb Sant Quirze de Vallès natura en la neteja popular a la Serra de Galliners.
Destacar l’esforç i implicació d’un grup de voluntaris que aquest passat estiu han estat regant
cada setmana els arbres plantats a la zona de la Font del Gos, assolint gràcies a això
supervivències per sobre del 95%.
3.2.1. El Viver Forestal del Bosc de Turull
Seguint en la línia d'anys anteriors, el grup de voluntaris encarregat de regar el viver que
DEPANA té a l’Aula Ambiental del Bosc de Turull ha permès disposar d'un gran nombre de
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plançons amb els quals realitzar les plantacions que organitza el Grup d'Acció Forestal entre
els mesos d'octubre i març/abril als diferents llocs on l'associació té signat el conveni de
col·laboració amb el Parc de Collserola. D'entre aquests llocs cal destacar les actuacions
que s'han fet a la Font del Gos, on DEPANA col·labora amb un projecte de diversificació
curricular que està portant a terme l'Institut de secundària Barri Besòs, de Barcelona. Els
plançons que hi ha a l’Aula Ambiental del Bosc de Turull corresponen a les següents
espècies: alzina, roure, aladerns, llentiscle i cirerer d'arboç; en els dos primers casos, els
exemplars provenen en bona part d'aglans recollits per diferents col·laboradors, mentre que
la resta són d'anys anteriors o bé s'han comprat donades les dificultats que planteja la seva
reproducció a partir de llavor. En el possible, s'ha intentat que la gran majoria dels plançons
estiguin en testos en lloc de safata alveolar de manera que resisteixin millor la carència
d'aigua. La instal·lació d'un sistema de rec automàtic al viver ha facilitat de manera molt
significativa la tasca de rec per part dels voluntaris. Aquest sistema funciona per aspersió i
s'activa un parell de vegades per setmana, de manera que els voluntaris del viver tan sols
han de comprovar que els plançons estiguin en bones condicions i regar amb la mànega en
el cas que es detectin alguns plançons més secs. Durant el 2017, hi hagut un total de sis
voluntaris que s’han encarregat de regar el viver.
3.3.

Grup de defensa de Collserola. Trobada d’Entitats Col•laborem amb el
Parc.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola té establert la realització d’unes
trobades entre totes les entitats que realitzen projectes en conveni de Col·laboració amb el
parc. Aquestes trobades s’anomenen cadascuna Trobada d’Entitats. Col·laborem amb el
Parc, i enguany han estat realitzades la 6a i la 7a edicions.
En la 6a Trobada hi van ser considerats els següents temes:
-

Estratègia de regulació de l’Ús Públic 2016-2020.
Coneixement i comunicació entre entitats i, específicament, es va considerar la Xarxa de
Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), de la que el mateix Consorci en forma part
activa.
Balanç de les actuacions de col·laboració del primer trimestre del 2017.

En la 7a Trobada hi van ser considerats els següents temes:
-

-

Balanç de l’entrada en funcionament de la Nova Llei de Voluntariat, que ha suposat la
desaparició del projecte Voluntaris de Collserola, per la qual s’han desenvolupat altres
programes amb els que el Consorci vol fomentar la participació ciutadana i el Voluntariat,
i que tenen com a objectiu el treball conjunt i la col·laboració amb les diferents entitats
del territori del Parc natural. El principal d’ells és l’anomenat “Col·laborem amb el Parc”.
En relació a DEPANA, aquest treball de col·laboració es va traduir ja l’any passat en la
creació del subgrup de DEPANA-Collserola anomenat DEPANA-Caminants Collserola.
Presentació de la Campanya Territori vital, que forma part de la Nova Estratègia d’ús
públic del Parc. La idea principal és que el PN de la Serra de Collserola és un territori
vital per la fauna, la flora i les persones, i que tots en formem part. En aquest sentit, ens
aporta un munt de beneficis vitals. També és vital però, respectar tot un seguit de
normes de convivència. http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/collserola-territorivital.
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4. Àmbit de Comunicació i Participació
4.1.

Difusió i comunicació

Des de la seu de DEPANA, durant el 2017, s’han elaborat i enviat 8 notes de premsa:
1. En defensa de la tasca dels agents rurals
2. Carta oberta a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau: un altre delta de llobregat és posible
3. Contra l’especulació del territori, amb motiu de l’aprovació definitiva del PDU Gran Via
4. DEPANA reclama declarar el massís del Garraf com a Parc Natural.
5. DEPANA reclama el desmantellament de les instal·lacions de la cimentera, l’estació de
RENFE i el port de Vallcarca (Sitges) i la seva incorporació a l’espai natural del Garraf
6. DEPANA guanya espai natural a l’aeroport de Barcelona
7. DEPANA porta el conflicte per la protecció del Delta del Llobregat al Parlament Europeu
8. Presentació coalició la veritat de la cacera
Així mateix, s’han enviat 2 comunicants convocant una manifestació contra la caça i contra
l’aprovació del PDU Gran Via- Llobregat.
S’ha atès els mitjans de comunicació que ho han requerit mitjançant voluntariat i s’ha
mantingut presència a la premsa escrita i les ràdios, així com a la televisió.
La difusió s'ha dut a terme mitjançant el butlletí electrònic bimensual enviat als socis i
simpatitzants; les publicacions a la pàgina web, entre 1-3 publicacions mensuals; i, les
xarxes socials (Facebook i Twitter).
Facebook. S’ha incrementat en 295 persones el nombre de seguidors en aquest 2017 i
inicis de 2018.

4.180 seguidors a finals de 2016  4.475 seguidors al març de 2018

Twitter: s’ha publicat un total de 326 Tweets, ens han mencionat en 521 tweets, s’han
aconseguit 185.774 impressions. Seguidors en augment respecte 2016. Actualment, tenim
3.439 seguidors; 518 més que al 2016.
Enguany, els companys de SOS Delta amb l’objectiu de difondre la problemàtica actual del
Delta de Llobregat, han realitzat les següents actuacions:
-

-

El 15 de febrer es va realitzar una Xerrada, a càrrec d’en Raúl Bastida, sobre l’Exposició
del Delta del Llobregat al Centre Cívic Casa Groga (Barcelona). El mateix dia, es va dur
a termen una entrevista a la seu d’ETV (a Can Boixeres) per parlar de temes d’actualitat
del Delta del Llobregat.
El 17 febrer es va fer una entrevista per Ràdio 4 per parlar, novament, de temes
d’actualitat del Delta del Llobregat.
De l’1 al 21 de febrer es va realitzar una Exposició sobre el Delta del Llobregat, al Centre
Cívic Casa Groga (Barcelona).
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-

El 25 de febrer es va muntar una paradeta informativa i l’Eva Yus va participar al debat
de la presentació del Mapa de les Merdes de Catalunya (a l’Ateneu la Base, Poble Sec,
Barcelona).
El 3 de març es va participar a la roda de premsa de la plataforma No Més Blocs
(Bellvitge)
Els dies 21 i 22 d’abril es va realitzar una Xerrada a càrrec de José Garcia a la IX Festa
de la Terra al Casal La Llavor del Prat.
El 4 de maig, a SOS Delta del Llobregat es va fer la recollida del Premi a l’Afluent Verd
d’El Llobregat (publicació comarcal del Baix Llobregat i L’Hospitalet). El premi es
decideix per votació dels ciutadans del Baix Llobregat i L'Hospitalet.
L’11 de maig es va dur a terme una Xerrada, a càrrec d’en Jose Garcia i l’Eva Yus, a la
Biblioteca “Antonio Martín” del Cèntric (Prat de Llobregat) sobre l’Evolució i el Futur de la
Protecció del Delta.
Del 20 de maig fins l’11 de juny es va fer una Exposició sobre el Delta del Llobregat, a
Can Ramis, Sant Celoni
Durant el primer trimestre de l’any, es van realitzar tres entrevistes per al programa
Planeta Prat, de la Ràdio del Prat per parlar d’activitats com el cens d’ocells hivernats i la
marató ornitològica cooperativa de primavera
Es va llançar la campanya” l’Altre Delta” a les xarxes socials i Natusfera. Es tracta d’una
publicació regular de cites ornitològiques.
Al llarg de l’any s’han elaborat i enviat 4 notes de premsa relacionades amb temes que
afecten al Delta. Així mateix, s’han enviat butlletins regulars amb activitats i notícies a la
llista “Amics del Delta”.

Finalment, s’ha estrenat nova web amb un format i imatge més actuals. La web va ser
ideada per un grup de voluntaris que van definir les necessitats més importants.
Posteriorment, una empresa es va encarregar de la seva creació.
4.2.

Publicacions
4.2.1. AGRÓ NEGRE

La revista Agró Negre arriba el 2017 al seu tretzè any de vida, però amb un estat de salut no
tan vigorós com haguéssim volgut. Degut a la situació de debilitat econòmica de l’entitat –
que tanmateix afecta avui dia a totes les ONGs ambientalistes del país-, enguany només
s’ha pogut tirar endavant un sol número, que va veure la llum a finals d’any, l’Agró Negre
num. 34. Produït íntegrament des del voluntariat, amb un cos zero en redacció i maquetació,
i una reducció important del cost d’impressió, la seva realització s’ha vist allargada
excessivament en el temps per problemes de compatibilitat de feina dels integrants de
l’equip de redacció. Cal animar des d’aquí a la participació de socis motivats per portar a
terme aquesta tasca tan important per a l’entitat i que vulguin integrar-se en l’equip de
redacció com a nous voluntaris.
La revista ha vist reduït el número dels integrants de l’equip de redacció, les feines de
maquetació han estat assumides novament pel soci Oriol Muntané i s’ha imprès a l’impremta
Gràfiques Robert, amb molt bons resultats.
La revista 34 obria amb la Denúncia del projecte d’edificació de 220 mil metres quadrats de
noves segones residències a la pineda de la platja de Pals, aportada per la plataforma
“Salvem la Platja de Pals”.
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La secció Acció Ambiental recollia diferents notícies sobre la permanent lluita en defensa del
tan amenaçat Delta del Llobregat, on per sort comptem amb col·laboradors d’una gran vàlua.
Cal destacar la notícia sobre la cria de la gavina corsa en un espai aïllat del port de
Barcelona.
La secció de nova creació “L’Agró Verd” narra l’experiència exitosa de restricció i eliminació
de la pràctica cinegètica en dos països del centre d’Europa, Suïssa i Àustria.
La secció Agrociència va abordar la interessant temàtica dels aguaits per a la fotografia de la
fauna salvatge, com un nou mecanisme per prioritzar la protecció dels nostres espais
naturals.
A les planes Centrals, es va fer una exhaustiva exposició del Pla de Conques del riu Ebre,
tot evidenciant els diferents projectes que amenacen la supervivència del nostre riu més
cabalós.
L’entrevista de la secció “A prop naturalment” va tenir de protagonista a l’actual director de la
Institució Catalana d’Història Natural, Joandomènec Ros, on ens va parlar del mar i les
seves criatures més fascinants i de la importància de preservació del medi marí i les costes.
L’acolorida secció de la Miscel·lània recollia diferents notícies de certa actualitat en medi
ambient, en format breu.
La secció d’activitats feia un recorregut esquemàtic per les diferents activitats portades a
terme per DEPANA durant l’any 2017, des de la darrera sortida de 2016 a la que es va fer a
finals d’octubre de 2017, excursions amb una notable, per bé que variable, participació,
juntament amb diverses xerrades i tallers.
La secció d’Agromaníacs va estar dedicada al fruit d’una planta al·lòctona, però prou
arrelada al nostre país, el ricí, un fruit les llavors del qual són molt atractius per formigues i
escarbats, com ens explica l’autor del text.
De cara a 2018, la intenció del consell de redacció és poder arribar a produir dos números.
La permanent discussió sobre si caldria deixar de fer la versió impressa segueix en suspens
davant de l’argument irrebatible de què la revista impressa és per a molts socis l’únic
contacte que mantenen amb la nostra entitat i que les trameses on line són rarament
llegides.
4.2.2. Agenda d’activitats
S’han imprès 2 agendes d’activitats, en una tirada de 1.200 exemplars, que s’han repartit
separadament de l’Agró Negre.
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4.3.

Participació

4.3.1. Voluntariat
Voluntariat regular
DEPANA va obrir una campanya de captació de voluntaris, en la qual s’hi van presentar al
voltant de 35 persones. Durant el segon trimestre de 2017, se’ls va realitzar entrevistes per
conèixer els seus interessos i disponibilitat. La campanya va quedar aturada a l’espera
d’assignar-los un projecte.
Des de SOS Delta, en Raúl Bastida va formar a 3 persones (Olga Jordi, Mayte Alonso i Inés
Abela) per fer censos d’ocells a la zona agrícola de Can Comas, a la bassa de laminació de
Viladecans i a la pineda de La Pava.
Voluntariat corporatiu:
Treballadors de SOFTONIC (4 d’octubre)
Activitat d’eliminació de plantes invasores a la pineda de La Pava (Gavà) i visita guiada per
conèixer els valors naturals d’aquesta pineda. El Raúl Bastida va ser l’encarregat del
monitoratge.
4.3.2. Convenis
Durant l’any 2017, s’han signat 3 convenis:
Conveni World Coo
Des de World Coo ofereixen campanyes de captació de fons gratuïtes per a finançar
projectes d’entitats de gran impacte social mitjançant la creació d’aliances amb empreses ecommerce.
Amb aquest conveni es pretén augmentar el potencial de DEPANA pel que fa a la recaptació
de fons, multiplicant l'impacte social dels projectes i donant major visibilitat, actuant també
com a campanya de comunicació.
Conveni amb el departament d’ensenyament
Amb l’objectiu de poder arribar a les escoles i amb previsió que en pocs anys s’aplicarà la
llei en què s’obligarà els alumnes de la ESO impartir 20h setmanals, i en horari extraescolar,
de voluntariat, DEPANA, gràcies a les gestions del soci Alonso Pallí, ha signat el conveni
amb el Departament d’Ensenyament. Actualment, s’està duent a terme una col·laboració
amb l’Institut Besós, que s’està fent càrrec del viver de l’entitat.
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Conveni amb la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis
La Fundació, situada a la finca Can Parcala, al Maresme, treballa amb un col•lectiu de
persones amb discapacitat intel·lectual. El context de la finca, situat en un entorn rústic, és
idoni per el desenvolupament d’activitats relacionades amb la natura. Així, la Fundació, amb
l’objectiu de beneficiar el col·lectiu amb què treballa, va sol·licitar a DEPANA el
desenvolupament d’aquest tipus d’activitats. Per això, el 25 de novembre de 2017 es va
signar un conveni entre les dues entitats en el què DEPANA es compromet a organitzar
cada any un mínim d’activitats. Aquest conveni té una durada de 3 anys i finalitzarà el 31 de
desembre de 2020.
En aquest primer semestre del 2018, hi ha previstes dues sortides: Fragàncies de Primavera
al Maresme i el Fascinant món de les Abelles.
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5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors
5.1.
Activitats institucionals
•
Assistència a la reunió del plenari del Consell de Ciutat de l’Ajuntament de
Barcelona.
•
Assistència al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona així
com a les Comissions Permanents del mateix.
•
Assistència al Consell de Protecció de la Natura
•
Assistència al Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
Barcelona, així com a les Comissions Permanents del mateix.
•
Assistència a reunions de la Comissió d’arbres catalogats de Barcelona
•
Assistència a les reunions del Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici
•
Assistència a les reunions del Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola
•
Assistència a les reunions de la Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny
•
Assistència a les reunions organitzades pels consells de caça
•
Assistència a les reunions del grup de treball del Port Olímpic
5.1.1. Consell de Ciutat de Barcelona
DEPANA representa en aquest consell al Consell de Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Barcelona. S’ha assistit a l’única sessió convocada pel govern municipal.
5.1.2. Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona
DEPANA n’és membre des la seva creació, l’any 1998 i a la vegada representa a aquest
organisme públic al Consell de Ciutat.
Assistència a tres reunions de la Comissió Permanent convocades per establir la
metodologia i el full de ruta del nou consistori barceloní.
5.1.3. Consell de Protecció de la Natura
Assistència a 3 plenaris del Consell: el 2 de febrer, el 25 de maig i el 22 de novembre.
Durant l’any 2017, s’han aprovat pel Consell 7 informes sobre diversos temes, bàsicament
urbanístics i també un sobre l’estratègia catalana de la biodiversitat i patrimoni natural.
5.1.4. Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
Barcelona
DEPANA està present en aquest consell des de la seva creació, l’any 1997. En el transcurs
de l’any s’han convocat i hem assistit a una única reunió del plenari del Consell, una de la
comissió permanent i tres del grup pel nou model de zoo. DEPANA ha sol·licitat al Consell
que es reformi l’ordenança municipal sobre protecció, tinença i venda d’animals de
Barcelona en el sentit que s’inclogui la prohibició de la venda d’animals silvestres al·lòctons.
Recordem que DEPANA va proposar una important restricció en aquest comerç així com la
prohibició d’animals silvestres als circs, la qual cosa es va incorporar a l’ordenança
municipal de l’any 2003 sobre la possessió, tinença i venda d’animals a la nostra ciutat.
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5.1.5. Comissió d’arbres catalogats de Barcelona
DEPANA forma part d’aquesta comissió amb dret a vot. Enguany hem participat en una de
les dues reunions celebrades, on es va aprovar la declaració d’arbres catalogats d’una
sòfora del Japó Styphnolobium japonicum situada als jardins de Can Portabella, un lledoner
Celtis australis, situat als jardins de la Fundació Muñoz Ramonet i una rademaquèra
Rademachera sinica situada a la Via Favència i reivindicada per un veí de la zona. Una
Persea americana situada també als jardins de la Fundació Muñoz Ramonet va ser
desestimada.
Per a la pròxima reunió, DEPANA proposarà la catalogació d’un llentiscle singular del parc
de la Creueta del Coll.
5.1.6. Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
DEPANA és una de les entitats que conforma la representació de les entitats de conservació
de la natura en aquest Parc. L’Antoni Plans continua essent el nostre representant oficial.
Durant el 2017, ha assistit a les dues reunions plenàries organitzades pel Patronat; i, també
ha assistit a tres reunions convocades per la Comissió Permanent del Parc. Enguany,
DEPANA ha entrat a formar part d’una nova Comissió d’Accessibilitat al Parc que ha
convocat dues reunions a les que s’hi ha assistit.
A destacar també, l’interès de l’actual president del Parc, Josep Enric Llebot, en tots els
temes que afecten al Parc.
5.1.7. Consell Consultiu del Parc Natural de Collserola
El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola té establert un àmbit de participació
de les entitats que tenen interès a contribuir a fer propostes de gestió del PNSC. Aquest
àmbit és anomenat Consell Consultiu. Cada any es realitzen, com a mínim, dues reunions
del CC CPNSC. DEPANA hi té representació. DEPANA emmarca les seves accions sota
aixopluc comú de la Plataforma Cívica pera la Defensa de Collserola (PCDC). D’una manera
o altra, les anàlisis concretes que la PCDC ha realitzat en les seves més de 14 reunions són
elevades per les entitats membres al CC CPNSC. En concret cal destacar:
A) Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola
(PEPNat)
Hem continuat treballant en la concreció del nou Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge
del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) que ha de permetre una protecció
efectiva del patrimoni natural de la Serra de Collserola.
(1) DG Qualitat Ambiental i Comissió redactora
Han expressat voler tirar endavant el PEPNat. La situació política, indiquen, els permet fer
feina tècnica.
(2) Fronteres. Connectivitat.
Sant Feliu de Llobregat. S’ha treballat el cas de les actuacions urbanístiques que es volen
realitzar. Singularment, s’ha considerat el cas de l’antiga cimentera Samson.
Barcelona. S’ha demanat al Comissionat d’ecologia la concreció del mapa complet de la
frontera zona urbana-zona forestal per tal d’analitzar què es pot aconseguir en relació a les
edificacions en sòl no urbanitzable (fora d’ordenació), sobre sòl urbanitzable programat i sòl
urbanitzable no programat.
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B) Al•legacions al Projecte de millores puntuals al Torrent de Cal Notari, Camí de Cal Notari i
entorns, al terme municipal de Barcelona. (1) Presentades per DEPANA. (2) Prèviament,
s’havia realitzat una reunió amb la regidora i tècnics d’Horta-Guinardó. Indiquen que les
actuacions no volen consolidar la zona urbana.
(3) Es va demanar al CPNSC perquè havia donat el seu vist-i-plau a aquesta actuació, i la
resposta, en forma escrita expressa que «perquè està fora de l’àmbit del PEPCo».
C) Pantà de Vallvidrera
Des de la PCDC hem realitzat el seguiment de les actuacions que s’hi han dut a terme.
(1) Buidatge per retirar i eliminar espècies exòtiques invasives
(2) Tasques de reparació i manteniment del vas i la presa, de la instal•lació de buidatge, de
retirada de fangs acumulats al vas, etc.
D) Estratègia de regulació de l’Ús Públic 2016-2020
Continua sent una de les màximes preocupacions de la PCDC la poca concreció que té una
possible vigilància de l’ús públic.
E) Pla Caufec:
La revista municipal d’informació El Pont d’Esplugues núm. 245 de febrer de 2017 va
incloure un especial Pla Porta BCN, amb un plànol d’ubicació de parcs, equipaments i
edificacions que aporta informació falsa.
F) Voluntariat Collserola
S’ha consolidat voluntariat ja existent, però s’ha constatat que el voluntariat no vol realitzar
accions que puguin tenir relació amb la gestió.
G) Comunicació: Collserola al web de DEPANA. 16 de gener 2017
H) Altres: (1) Mina Berta (2) Gestió forestal. Biomassa (3) Asfaltat del camí de la Salut a
Valldoreix (4) Canonada de gas a Mas Guimbau.
5.1.8. Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny
Hem assitit a les dues reunions anuals del Consell, tot donant suport a les accions de la
Coordinadora per a la salvaguarda del Montseny en la seva tasca reivindicativa.
5.1.9. Consells de caça
Existeixen diferents consells de caça on tenim el nostres socis Roger Sanmartí, Enric
Capellares i Salvador Guix Lamesa que han assitit a les reunions que es convoquen. En
general, són reunions difícils, on DEPANA és l’única veu crítica amb el tema sobre un total
de 38 membres.
5.1.10. Grup de treball Port Olímpic de Barcelona
Al mes de juny de 2017, l’Ajuntament de Barcelona, per la definició dels nous usos del Port
Olímpic i dels locals d’oci de primera línia del Front Marítim de la Barceloneta, va crear una
comissió de seguiment, la qual havia d’estar formada pels principals agents implicats, tant
territorials com sectorials i de ciutat. Així doncs, va comptar amb la presència de DEPANA
com a membre de la comissió en temes que afecten al medi ambient.
Durant l’any, s’ha assistit a les dues reunions convocades.
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El nou projecte del Port, comptarà amb una aula ambiental a proposta de DEPANA. La idea
inicial és que sigui un espai d’educació i consciència ambiental i que vetlli per a la
sostenibilitat del mar a Barcelona.
5.2.

Activitat internacional de DEPANA

L’activitat internacional de DEPANA durant el 2017 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 i hem renovat la presidència per tres anys. De tota l’activitat duta a terme en el
context de MedPAN, son especialment rellevants la participació a la Conferència de l’ONU
sobre l’objectiu de desenvolupament sostenible 14, dedicat als Oceans, celebrada del 5 al 9
de juny a Nova York, en la que vam participar organitzant diferents “side events” així com en
intervencions en sessions plenàries; i el IV Congrés Internacional d’Àrees Marines
Protegides (IMPAC 4) celebrat a La Serena (Xile) del 4 al 8 de Setembre i la reunió
ministerial de Viña del Mar el 9 de setembre, també sobre conservació marina.
Enguany, el taller anual d’intercanvi d’experiències de MedPAN i l’assemblea general es van
celebrar a Izola (Eslovènia) del 27 de novembre al 1 de desembre, i es van centrar en el
treball de les AMP en la gestió de deixalles marines, així com en el debat sobre la propera
estratègia de MedPAN 209-2023. Ambdós esdeveniments van ser presidits per la
representant de DEPANA i Presidenta de MedPAN, Purificació Canals. Desde la presidència
també s’ha participat al llarg de l’any en totes les reunions de la junta directiva (mensuals),
del Bureau, així com del Comitè científic i del Comitè consultiu de MedPAN.
Dins d’aquesta llista d’activitats, cal subratllar especialment tots els temes associats al
seguiment del Conveni de Barcelona i el de Diversitat Biològica (CDB) i la participació en
activitats especifiques del CDB com el taller de formació de formadors per països en
desenvolupament, sobre la planificació de l’espai marí, organitzat el Setembre a Seocheon
(Rep. de Corea), en qualitat de formadors. Per a més detall sobre l’activitat realitzada per
MedPAN, consultar: http://medpan.org/about/
Pel que fa a la UICN, enguany DEPANA va participar el 9 i 10 de novembre, al Fòrum del
Comitè Espanyol Celebrat a Barcelona, que va aprofundir en el treball fet el 2016 al congrés
mundial de la UICN celebrat el 2016 a Hawaii.
Aquest any també s’han celebrat una Assemblea ordinària i una extraordinària del Consell
Ibèric de Defensa de la Natura (CIDN), que han permès actualitzar els càrrecs de l’entitat i
posar-la al dia en temes administratius, així com desbloquejar el compte de Bankia que era
inaccessible des de fa anys.
A més, al llarg de tot l’any, també s’ha fet seguiment i difusió de l’informe de la Queixa/Pilot
presentat a la Comissió Europea i Comissió de Rogació del Parlament europeu que es
manté obert per incompliments en el Delta del Llobregat. Així, al mes de gener, es va
presentar l’informe a la Comissió Europea. Al setembre, es va mantenir una reunió amb
membres de la Comissió Europea per tractar sobre aquesta Queixa/Pilot. I, al setembre, es
va assistir a la vista al Parlament europeu sobre la nostra Petició que, actualment, es manté
oberta.
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6. Secretaria general
6.1.

Sessions de Junta Directiva

Durant l’any 2017 s’han convocat, per part de la Presidència, reunions de Junta Directiva
amb una periodicitat d’entre cada 3 o 4 setmanes i s’han compilat i arxivat les actes de les
reunions. S'ha preparat, d’acord amb la Presidència, l'ordre del dia de l'Assemblea General
de Socis. S'ha redactat l'acta i la Memòria anual de l’actuació de la Junta Directiva i el
Programa anual d’actuació.
S’ha dut a terme la supervisió del personal contractat.
6.2.

Secretaria tècnica

Durant l’any 2017, la plaça ha estat coberta per dues persones en diferents períodes degut a
la baixa laboral de la secretaria tècnica. Per això s’ha procedit a la contractació d’una
persona substituta. La jornada ha estat la mateixa que al 2016, sent de 25h setmanals.
A les tasques de la secretaria tècnica es destaca la presentació d’un projecte per demanar
subvenció a l’Ajuntament de Barcelona. La subvenció ha estat atorgada.
S’ha seguit en la línia de l’any passat intentant realitzar una despesa adequada de material
d’oficina i d’altres serveis necessaris com ara el d’aparells elèctrics.
6.3.

Socis

Durant el 2017, hi ha hagut 11 altes de sòcies/socis i 9 baixes.
A 31 de desembre de 2017, DEPANA tenia 952 socis / sòcies.
Els motius de les baixes han estat diversos: per impagament reiterat durant tres anys
consecutius; per motius econòmics; o bé per desacord amb la posició de DEPANA.
7. Tresoreria
S’ha cercat, com és habitual, l’equilibri entre ingressos i despeses. El cert és que la tasca de
contenció de despeses ha estat molt rígida, de forma que s’ha assolit un resultat positiu, en
un context que consolida els darrers exercicis en una línia ascendent.
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