PROGRAMA
D’ACTUACIONS
2018

1. Àmbit de Defensa Ambiental
- Elaboració i presentació d’al·legacions, denúncies i propostes alternatives a projectes amb
elevat impacte sobre el medi.
- Atendre les consultes dels socis, col·laboradors o d’altres persones i entitats, i procurar
establir vincles de col·laboració o redirigir les peticions vers canals adequats.
- Mantenir la relació amb el Fons de Defensa Ambiental per canalitzar aquelles peticions de
caire jurídic d’interès més particular o bé que, per la seva complexitat, requereixen d’una
dedicació professional especialitzada.
- Impugnació en seu judicial d’algunes decisions molt lesives per a l’entorn.
2. Àmbit de Projectes i Campanyes
- Pirineu. Seguiment de l’ós bru i, si fos possible, continuació de les activitats d’educació
ambiental i sensibilització entorn els centres educatius. Plantejament de propostes i
al·legacions a projectes que puguin alterar aquests hàbitats. Participació en els òrgans
tècnics de gestió del projecte LIFE+ ós 2015. Revitalització de la xarxa de voluntariat per a la
recuperació de Camins vius. Seguiment al Patronat del PNAESM.
- Litoral. Conservació i educació ambiental a la duna Platja Llarga. Treballar en la defensa
de Platja Castell, Coma-Ruga (Masia Blanca), Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i
altres indrets del litoral com Premià de Mar, a partir de la implicació de voluntariat.
Participació en el projecte PIM Petites illes de la Mediterrània.
- Delta del Llobregat. Seguiment dels projectes urbanístics i de les activitats amb incidència
ambiental sobre aquest espai, estiguin o no en àmbits protegits. Reivindicar les zones
agrícoles i naturals actualment amb risc de transformar-se (en alguns casos inundables) i
procurar la seva classificació com a sòl no urbanitzable a escala municipal i protegit a escala
catalana i estatal. Augmentar la superfície de la IBA 140 (Delta del Llobregat), amb la
inclusió d’espais d’interès actualment desprotegits. Impugnació de la revisió del PEPA i del
PDUEDL. Treballar per a què el delta sigui Parc Natural.
- Pla Hidrològic Nacional. Delta de l’Ebre. Continuar amb la impugnació del planejament
hidrològic de l’Estat que posa en perill el Delta de l’Ebre, conjuntament amb la Coordinadora
en Defensa de l’Ebre.
- Defensa i Protecció dels Animals: Participació en el Consell de Convivència, Protecció i
Defensa dels Animals de l’Ajuntament de Barcelona i a les diferents comissions d’aquest
organisme. Participació en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo. En aquest sentit,
continuarem treballant per aconseguir la millora del benestar animal en el Zoo de Barcelona
amb diverses accions que inclouen la denúncia legal, si s’escau.
Continuar el projecte d’educació ambiental subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona,
“D’ON VÉNEN LES TORTUGUES” adreçat a escolars del 2n cicle de primària i els dos
cicles de l’ESO, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la greu problemàtica associada a la
tinença d’animals silvestres exòtics com animals de companyia.
-

Parc a Taula: Seguir amb la gestió del projecte durant el proper trienni.
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-

Collserola:

-

Propostes de gestió-Consell Consultiu Es continuarà treballant en la concreció del nou
Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola
(PEPNat).

Voluntariat-Col·laboració en projectes. DEPANA col·labora amb el Consorci del PN de
Collserola en projectes d’acció i de comunicació ambiental per donar a conèixer la
importància de la protecció de la Serra de Collserola. En aquest sentit,
-

continuarem amb els projectes de col·laboració
accions del GAF).

en matèria d’acció forestal (veure

-

solidificarem la integració a DEPANA de tots aquells col·lectius o persones que,
provinents dels antics voluntaris del Parc Natural de Collserola, vulguin treballar amb
nosaltres.

-

continuarem la col·laboració amb el CPNSC en relació a les Trobades d’Entitats amb
l’objectiu de concretar projectes en la línia dels que ja han estat proposats.

-

atenent al que se’n deriva de la Llei de Voluntariat, i atès que DEPANA ha implementat
ja la llei, donarem un nou impuls al voluntariat dins de DEPANA-Collserola per tal
d’abordar els aspectes que els propis voluntaris proposin potenciar.

-

Tordera:

A principis del mes d’abril de 2018, a la Roureda de Can Verdalet, a Tordera, espai natural
d’alt valor ecològic i biogeogràfic es van realitzar tales i altres tasques que el van destruir.
Aquesta zona humida, pels valors naturals que posseeix, està inclosa dins les figures de
protecció de l’espai del PEIN “Roureda de Tordera” i dins l’espai de la Xarxa Natura 2000
Europea ES5110007 “Riu i Estanys de Tordera“. A més, aquest espai natural protegit està
clarament senyalitzat i és un espai amb elevat valor per a la comunitat científica, els
naturalistes, les administracions públiques i la població local, de manera que semblaria
garantida la seva preservació. No obstant, les tasques dutes a terme van demostrar que no.
Per tot això, junt amb altres entitats implicades, treballarem per:
1.- L’aturada immediata de més tales a les zones no afectades
2.- La restitució del règim hídric alterat a aquesta zona humida
3.- Que s’aclareixin els fets i que es depurin les responsabilitats.
4.- Que es prenguin les mesures necessàries perquè aquests fets no es puguin tornar a
produir, ni en aquest espai natural, ni a cap altre per circumstàncies similars.
5.- Que es prenguin les mesures necessàries per garantir la preservació dels hàbitats i dels
valors naturals no alterats fins ara.
6.- La restauració urgent de l’espai alterat.
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3. Activitats
-

Actuacions amb voluntariat (repoblacions, manteniment, eliminació espècies al·lòctones,
etc.) participatives, obertes a tots els públic, especialment les famílies.

-

Cursos de Natura i Medi Ambient.

-

Sortides Naturalistes, de coneixement del medi i la seva problemàtica.

-

Xerrades de divulgació ambiental.

Grup d’Acció Forestal
-

Consolidar el grup de voluntaris i simpatitzants que, de forma continuada, fan feines de
reforestació dins el projecte de la Font del Gos.
Continuar amb les accions a Collserola i intentar aconseguir nous emplaçaments
d’actuació, preferentment fora de Barcelona.
Continuar amb la lluita contra les invasores, tant a Collserola com al Delta de Llobregat,
aquí en col·laboració amb els amics de SOS Delta Llobregat.
Continuar amb les col·laboracions al barri del Coll, Barcelona, tant amb el Centre Cívic
com amb les entitats.
Continuar amb les col·laboracions amb l’agència per l’Agenda 21 Escolar. Mirar d’establir
col·laboracions directes amb algunes escoles i/o instituts.
Incrementar contacte amb les entitats de Gràcia, Barcelona.
Incrementar els contactes i col·laboracions amb grups d’infants/joves organitzats
(agrupaments escoltes, esplais, etc).
Seguir pressionant a les empreses responsables d’infraestructures per tal que s’impliquin
en la lluita contra les invasores.

Grup d’Acció Marina
Recent constituït aquest 2017, el grup d’Acció Marina pretén iniciar la visibilitat social de
DEPANA al mar. L’objectiu és donar continuïtat a les activitats programades fins ara en
aquest tema com són apadrinament i suport al projecte de foto-identificació de l’Associació
CETACEA. Sortides en vaixell. Xerrades sobre flora i fauna marina. Camins de ronda i
visites a espais interessants. A mesura que vagi creixent i adquirint experiència, es podran
fixar objectius mes amplis.
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4. Comunicació
Agro Negre
-

El consell de redacció de l’Agró Negre es proposa per l’any 2018:

-

Mantenir les dues edicions anuals de l’Agró Negre i, un cop les possibilitats econòmiques
ho permetin, tornar a publicar tres edicions a l’any.

-

Cercar un suport econòmic, tipus sponsor o donació, per possibilitar la redacció, edició,
maquetació i impressió de la revista, i poder seguir respectant els terminis de publicació,
així com el nivell de qualitat de la revista.

-

Continuar oferint un espai de denúncia de les agressions ambientals que pateix el
territori.

-

Mantenir i enfortir les relacions amb altres entitats ecologistes catalanes en l’àmbit de
comunicació i d’actuacions conjuntes.

-

Continuar sent l’àmbit més efectiu per explicar les diferents actuacions i activitats
portades a terme per Depana mitjançant les diferents seccions, en especial, l’acció
jurídica i les campanyes de protecció de l’entorn.

-

Oferir un espai de participació obert a socis i simpatitzants.

-

Oferir un espai de divulgació de possibles iniciatives i campanyes de defensa del territori.

-

Mantenir els criteris de rigor i veracitat de les informacions que es publiquen.

-

Mantenir un contacte fluid amb els altres responsables de comunicació de l’entitat: web,
xarxes socials, premsa

Agenda d’activitats
-

Mantenir les dues edicions anuals intentant coincidir amb la sortida de l’Agró Negre.

Comunicació a la xarxa
-

Consolidar la nova pàgina web i posar en funcionament tot el contingut. Mantenir el
nombre de publicació de les noticies que genera DEPANA.

-

Augmentar el nombre de seguidors (Facebook i Twitter) fent visibles totes les activitats
que realitzem.

-

Incrementar la presència als mitjans de comunicació

-

Aconseguir que augmenti el nombre de socis captats a través d’aquests suports.
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5. Àmbit de Relacions institucionals i relacions exteriors
-

Garantir la presència de DEPANA en els organismes de participació ambiental.

-

Manteniment de reunions periòdiques amb les administracions públiques amb
competències ambiental.

-

Reforçament de la relació i cooperació amb entitats d’objectius afins arreu del territori
català.

-

Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza. Dissolució definitiva

6. Àmbit de Secretaria General
-

Mantenir un ritme de reunions freqüents de Junta Directiva (mensuals)

-

Reunió quinzenal de Direcció/Coordinació per establir les tasques i supervisar l’execució
del programa.

-

Mantenir propostes de subvencions i ajuts de l’administració i altres organismes amb els
quals DEPANA manté tradicionalment relacions.

-

Garantir la relació fluïda entre la Junta Directiva, col·laboradors i professionals.

7. Àmbit de Tresoreria
-

Control i execució del pressupost d’acord amb els compromisos adquirits i les prioritats
establertes.

-

Gestió comptable i compliment de les obligacions fiscals.

-

Auditoria dels comptes.

-

Garantir la gestió administrativa (bases de dades, tramesa, recepció de correspondència
electrònica i clàssica, atenció telefònica, certificats, tràmits, etc.).
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