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1. Àmbit d’Acció Ambiental, Territori i Biodiversitat  
 

1.1. Procedimets administratius 
 

Descripció Estat 

Al·legacions al projecte Cosint Barris de Muntanya 
davant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
presentades el 22 de gener de 2019. 

Presentació extemporània, a 
proposta de la Fundació 
Marianao. 

Recurs d’alçada contra resolució dictada en 
l’expedient sancionador núm. FE-B-14-2018. 

Inadmissió per extemporani. 

Al·legacions en relació a l’abast que ha de tenir 
l’estudi d’impacte ambiental del Projecte de 
rehabilitació de la Borda de Socampo, Isil i Alós, 
Alt Àneu. 

 

Al·legacions a l’Aprovació provisional de la 
Modificació puntual del POUM del Sector PP2 
“Can Nolla”, de Premià de Dalt. 

 

Compareixença a l’expedient administratiu referent 
al Projecte d’Urbanització del tram del Passeig 
Pitort. Campus Universitari de Castelldefels. 
Fase.I, a Castelldefels. 

 

Al·legacions en relació al document ambiental del 
projecte “Programa de restauració i avaluació 
ambiental simplificada del permís d’investigació Alt 
d’Àneu, que afecta al municipi d’Alt Àneu (Pallars 
Sobirà)”. 

 

Al·legacions en relació a l’informe ambiental 
estratègic de la Modificació de l’article 29 de les 
Normes urbanístiques del 
Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari 
del Baix Llobregat. 

 

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



 

 

 5 

1.2. Procediments judicials 
 

Descripció Estat Observacions 

Recurs contenciós-
administratiu contra la 
Modificació Puntual del PGM 
en l’àmbit del Parc Agrari del 
Baix Llobregat i contra la 
Revisió del Pla Especial de 
Protecció i Millora del Parc 
Agrari del Baix Llobregat 

DEPANA com a part 
actora.  
Desestimació del recurs 
(sentència del TSJCat de 
13 de desembre de 2018).  
Interposició de recurs de 
cassació. 

Possible admissió del 
recurs de cassació. 
Condemna en costes 
amb suma total de 
4.000€. 

Recurs contenciós-
administratiu contra la 
Resolució TES 1825/2018, 
per la qual s’atorga 
autorització ambiental amb 
declaració d’impacte 
ambiental a l’empresa 
RAMSALT, S.A. 

DEPANA com a part 
interessada. Procediment 
en curs. 

 

Recurs contenciós-
administratiu núm. 52/2016 
contra l’aprovació definitiva 
del Pla Director Urbanístic 
dels àmbits d’activitat 
econòmica del Delta de 
Llobregat que afecta als 
municipis de Gavà, Sant Boi 
de Llobregat i Viladecans. 

DEPANA com a part 
actora. 
Presentació de 
conclusions 

 

Recurs contenciós-
administratiu núm. 464/2014 
contra Decret 139/2014, de 
14 d’octubre, pel qual 
s’estableix el règim temporal 
pel 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 dirigida 
a l’activitat tradicional de 
concursos de cant. 

Desestimació del recurs 
(sentència del TSJCat 
núm. 993/2017, de 29 de 
desembre de 2017). 

Condemna en costes 
amb suma total de 
1.000€. 
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1.3. Campanyes:  
 
 1.3.1. Campanya Salvem l’Olla 

 

Recolzament de la Campanya Salvem l’Olla amb participació i difusió dels diferents actes de 
la campanya: 

- Divendres, 16 de març de 2018. Presentació de la Plataforma Salvem l’Olla del Rei, 
Castelldefels. 

- Dijous, 22 de març. Convocatòria: “Salvem l’Olla del Rei”. 
- Dissabte, 14 d’abril. Visita guiada: “Salvem l’Olla del Rei”. 
- Dissabte, 19 de maig. Plantada popular a l'Olla del Rei. 
- Diumenge, 20 de maig. Manifestació: “Ocupem l'Olla”. 

 
 1.3.2. Càmera foto-trampeig 
 
Col•locació i seguiment d’una càmera de foto-trampeig a la pineda de La Pava per estudiar 
la possible presència d’esquirol. Resultats molt positius: des del primer dia la càmera detecta 
la presència d’esquirol i també d’una família de gaig (espècie històricament molt rara al Delta 
del Llobregat). Aquesta és la primera prova científica que constata la reproducció de 
l’esquirol al Delta del Llobregat. 
 
 1.3.3. Seguiment ornitològic 
 
Seguiment ornitològic dels espais naturals sense protecció del Delta del Llobregat (zones 
agrícoles, pinedes de Gavà, llera del riu, etc.) per dotar de contingut científic les al•legacions 
als projectes que amenacen aquests espais (coordinat per Jose García i Raúl Bastida i amb 
la col•laboració de diferents ornitòlegs voluntaris). Aquest any s’ha descobert la nidificació de 
la griva al sector de La Pava (primera dada històrica pel Delta del Llobregat) i es confirma un 
any més la nidificació del picot garser petit i el picot garser gros en aquest mateix sector. 
 
També s’han realitzat tres censos al tram del riu entre Bellvitge i Sant Boi, junt amb SEO 
BirdLife. 
 
 1.3.4. Recolzament a la plataforma No Més Blocs 
 
Dilluns, 5 de novembre: reunió per fer una posada en comú de l’actualitat del PDU Gran Via i 
planificar les futures accions. Assistència de Jose García. 
 
 1.3.5. Donació parcel·les Gavà 
 
Actuacions i gestions que s'han dut a terme per aconseguir la donació de les parcel•les 
situades al Parc Agrari a Gavà amb l’objectiu de restaurar i conservar aquests hàbitats a fi 
de restablir la diversitat anterior a l'ocupació il•legal de les parcel•les. 
 
El dilluns 19 de Novembre es va realitzar la signatura de la donació de les parcel•les davant 
de notari. 
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2. Àmbit de Programes, Projectes i Estudis  

 
2.1. Ós bru 
 

Durant l’any 2018 s’ha mantingut el seguiment primaveral de la població d’ós bru a la Val 
d’Aran. 
 
S’han pogut monitoritzar diversos exemplars mitjançant l’observació directa (3 exemplars en 
5 observacions) i diversos rastres i indicis d’almenys 4-5 óssos més. 
Per primer cop, l’equip de Depana ha pogut gravar les primeres imatges d’un zel d’ós bru al 
Pirineu (Val d' Aran). 
 
També s’ha mantingut l'habitual col·laboració amb el col·lectiu ramader aranès, assessorant-
los en tot moment respecte a la prevenció de danys al bestiar domèstic. 
 
Hem continuat amb els intercanvis d’informació i col·laboració habitual entre totes les 
Administracions implicades en la conservació de l’espècie. 
 
Destaquem també la nostra participació i col·laboració en diversos programes de ràdio, TV i 
premsa escrita, donant informació objectiva i positiva sobre l'ós bru al Pirineu. Entre 
aquestes intervencions, cal destacar la nostra participació en el debat/col·loqui sobre 
ramaderia extensiva i conservació de l'ós bru a la localitat de Senet, Alta Ribagorça, en el 
Matins de TV3, així com la nostra participació en el documental realitzat per l’Escarabajo 
Verde a Tv2, sobre 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 2018 en diverses comissions de treball. 
 
Zoo de Barcelona 
 
Durant l’any 2018 s’ha continuat treballant amb l’objectiu d’intentar millorar el benestar dels 
animals del Zoològic de Barcelona. Arran de la creació, per part de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’un grup de treball per a reflexionar sobre l’actual model i el futur del Zoo de 
Barcelona es va acordar crear un grup de treball, on un representant de DEPANA hi formava 
part, que s’ampliés a altres representants de la comunitat científica, tècnica i altres agents 
socials i professionals de diverses disciplines. Aquest grup de treball va concloure el seu 
treball en un document anomenat “Informe sobre el model de futur del Zoològic de la Ciutat 
de Barcelona” que, tot i constar alguns aspectes de dissens apareguts en les sessions de 
treball, va constatar també que existia un 80% de consens en aspectes clau per a la 
definició del nou model. Que les característiques bàsiques per crear un nou model de Zoo i 
que forma part del consens referit anteriorment són la conservació, la recerca i l’educació 
entesos com els tres grans eixos sobre el què es fonamenta el nou model de Zoo de 
Barcelona. L’objectiu del projecte és que el Zoo de Barcelona esdevingui el punt de trobada 
en la recerca, conservació i divulgació de la fauna autòctona, ibèrica i mediterrània. La 
conservació i la recerca són prioritàries, però també l’educació, considerada un aspecte 
fonamental d’un zoo. Una educació que hauria de contemplar, a més de l’aspecte vivencial –
especialment amb els infants i el jovent-, el coneixement de la biodiversitat, dels 
ecosistemes i dels hàbitats, i la presa de consciència de la seva importància i de la 



 

 

 8 

repercussió, sobre ells, de la nostra manera d’estar al món com a espècie. Una educació 
que hauria d’estar subordinada a la conservació in situ i a la recuperació dels hàbitats 
naturals.  
 
Quin és el Zoo que volem? 
 
DEPANA porta anys denunciant públicament la mala gestió del zoo de Barcelona que 
compromet greument el benestar dels animals.  
Cal apostar per reduir el nombre d’espècies, prioritzant la fauna autòctona. Es podrien 
redistribuir els pressupostos previstos per l’ampliació de determinades instal·lacions i 
l’adquisició de nous exemplars, redirigint-los a l’acollida i rehabilitació d’exemplars de la 
nostra fauna que sovint saturen els centres de recuperació catalans i, més en aquesta època 
de crisi i de retallades. Actuant així, també en el plànol educatiu s’afavoriria un major 
coneixement dels animals que poblen casa nostra, que són molts i també n’hi ha molts 
d’amenaçats. Resulta paradoxal que els nostres infants i joves reconeguin perfectament la 
majoria d’animals de molts continents i en canvi no siguin capaços de conèixer el nom de 
més d’un o dos ocells de la nostra fauna.  
Garantir un bon destí per als 4 dofins del Zoo de Barcelona. 
Acabar amb l’espectacle dels lleons marins.  
Cal prioritzar el benestar dels animals i eradicar la pràctica del Culling. DEPANA i 
l’associació Libera va denunciar el Zoo de Barcelona davant la Generalitat de Catalunya, per 
considerar que es va donar mort intencionada i injustificada a una cria d’antilop asiàtic, 
vulnerant així la Llei de parcs zoològics (31/2003). 
 
La Fundació Barcelona Zoo 
 
Tant al si del grup de treball com en el marc del Consell de Convivència, Defensa i Protecció 
dels Animals, es va plantejar que la Fundació Zoo, per bé que no està contemplat en els 
seus estatuts fundacionals, fes el procés de redacció del Pla Estratègic que es va 
encarregar a l’equip del Zoo. Es van escollir nous patrons en representació del comitè 
d’Empresa i de quatre associacions membres i triades pel Consell de Convivència, Defensa i 
Protecció dels Animals, per votació de les entitats que en formen part. DEPANA va ser una 
de les quatre escollides per a ser patrona de la Fundació Zoo. Les altre tres varen ser 
Libera, Faada i el l’ICAB, I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Es renoven també els 
representants d’altres institucions. La nova composició del Patronat de la Fundació quedà 
establerta en la reunió del 19 de març de 2018. S’acordà que s’haurien de canviar els 
estatuts de la fundació per a poder definir les noves funcions però, que els presents 
s’avenen a desenvolupar aquesta tasca de continuació del grup de treball per avaluar i fer 
propostes al document presentat pel Zoo. Tanmateix, a hores d’ara, encara no s’han 
modificat els estatuts, tot i la reclamació de DEPANA i altres patrons. En la mateixa reunió el 
Director del Zoo presentà una proposta inicial que recollia els elements que configurarien el 
nou model del Zoo de Barcelona.  
A l’abril, el Director, Sito Alarcón,  presenta públicament el document “Nou Model de Zoo”. 
S’obre un espai digital per a debatre entre els membres del patronat. S’acorda realitzar 
quatre sessions específiques de treball centrades en educació, conservació, recerca i codi 
ètic, a les quals DEPANA hi va assistir i participar. A partir de les aportacions s’elabora dos 
esborranys de Pla Estratègic, essent la versió 2 presentada al juliol de 2018. 

 



 

 

 9 

Pla estratègic 2018-2031 versió 2 (Resum de les propostes) 
 
CONSERVACIÓ 
 
Conservació ex situ: 
 
- Prioritzar les espècies de la fauna autòctona que ara són aproximadament un 15% del total 
i es pretén que arribin a un 25%. 
- Prioritzar espècies amb un alt nivell d’amenaça a la natura que es troben en la Llista 
Vermella de la IUCN (categories de vulnerable o més) representen un 22% del total. 
L’objectiu és apropar-se al 40%. 
- Prioritzar espècies per les quals existeixin plans de conservació: 
 
El Pla d’espècies: 
 
- Reducció progressiva del nombre d’espècies passant de les 300 actuals a 200 (no es 
tindran elefants, zebres, tigres, cangurs, camells, ossos, rinoceronts, guepards, foques...). 
Alguns d’aquests animals ja han estat traslladats i altres romandran al zoològic fins a la seva 
mort i no seran reemplaçats.  
- Tancament de la Granja d’animals domèstics.  
- Incorporació de noves espècies com el linx ibèric. 
- Especial atenció a altres, com el tritó del Montseny, la tortuga del rierol o la llúdriga del 
Besòs. 
 
Benestar animal: 
 
- Potenciar l’enriquiment. 
- Revisió del Codi Ètic. 
 
Conservació in situ i Fauna local: 
 
- Conservació, recerca i divulgació de la fauna catalana. 
- Desenvolupar tasques de Recerca i de Conservació in situ. 
- Consolidació i desenvolupament del projecte de conservació del tritó del Montseny 
(Calotriton arnoldi). 
- Col·laboració en centres de rescat de fauna, reserves i santuaris. 
- Participació en Observatoris de Natura a l’Àrea Metropolitana i en d’altres entorns del país. 
 
RECERCA 
 
- Recerca aplicada a la Conservació i recerca aplicada al Benestar. 
- Creació d’un centre de recerca de referència. 
- La creació d’un Cryo-Zoo. 
 
EDUCACIÓ 
 
- Educació vinculada a la conservació in situ i a la recuperació dels hàbitats naturals.  
 
MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS 
 
- Auditoria de les instal·lacions i millora de la majoria d’elles.  
 



 

 

 10 

NOVES INSTAL·LACIONS 
 
- Bioma de la Mediterrània.  
- Bioma Madagascar. 
- Centre de biodiversitat marina. 
- Papallonari. 
- Pavelló d'invertebrats. 
- Finalitzar la instal·lació anomenada la sabana del Sahel, on sí que continuaran les girafes. 
 
PRESSUPOST 
 
- Es preveu una despesa d’uns 65 milions d’euros.  
 
Paral·lelament a aquest  Pla estratègic s’ha estat tramitant a l’Ajuntament de Barcelona la 
primera iniciativa ciutadana presentada a la ciutat. Es tracta de Zoo XXI, una proposta de les 
associacions Libera i Franz Weber consistent en un canvi de paradigma del zoo, que 
modificaria l’article de l’ordenança municipal de Protecció, Venda i Tinença d’animals 
referent als establiments zoològics de fauna salvatge de la següent manera: 
 
“El parc zoològic ha de complir els requisits de gestió i funcionament següents: 
 
  Actuarà com a centre de rescat, recuperació i acollida d’animals de la fauna salvatge. 
 
 Els espectacles amb animals queden prohibits. 
 
 Els animals que estiguin en condicions de ser reubicats seran transferits als hàbitats 
originaris , santuaris, refugis i reserves on es trobin en condicions que presentin més 
similituds amb les de la seva espècie en estat natural i els assegurin una qualitat de vida 
superior. Tots els individus del zoo de Barcelona hauran de ser avaluats pel programa CATA 
–Criteris d’Avaluació per al Trasllat d’Animals-, que analitzarà, des del punt de vista científic i 
veterinari,, les condicions per al seu trasllat. Un cop superat el test CATA, s’iniciarà 
l’aplicació del programa IFS –Individus en Fase de Sortida-, de caràcter econòmic i polític, 
que cercarà els espais adequats per a aquests animals i els recursos econòmics per 
realitzar-ne el trasllat.  
 
 No s’adquiriran ni incorporaran nous animals a les instal·lacions del parc zoològic, tret 
que provinguin de decomisos o l’objectiu sigui la seva recuperació, cura i assistència. 
Només es justificarà l’intercanvi d’animals entre parcs zoològics o institucions similars 
quan existeixi una vinculació directa amb programes de reintroducció, d’efectivitat 
demostrable.  
 
 No es permetrà la cria en captivitat, tret amb finalitats conservacionistes d’espècies en perill 
d’extinció o d’especial protecció legal per pertànyer a la fauna salvatge autòctona, i d’altres 
espècies que presentin una major amenaça amb el requeriment, en tots aquests supòsits, 
de que es trobin en programes de reintroducció d’efectivitat demostrable.  
 
 Únicament i exclusivament es posarà fi a la vida d’un animal de forma intencionada, 
mitjançant l’eutanàsia, atenent a un criteri de salut i amb l’objectiu d’evitar major patiment. 
Queda abolida la pràctica de “Culling”. 
 
 Els recintes i les instal·lacions del parc zoològic s’adequaran per garantir les mesures de 
sanitat, de benestar animal i de seguretat adequades, prenent com a referència aquells 
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parcs zoològics que presentin els mateixos estàndards quant a garantia del benestar dels 
animals.  
 
 S’impulsarà la inclusió d’un espai destinat a fomentar l’adopció d’animals de família  
i l’adopció i acollida d’animals exòtics, amb un programa de voluntariat per a la seva gestió i 
reubicació posterior. 
 
 El projecte de reconversió del zoo de Barcelona planteja una especial i estreta relació, 
estratègica i sinèrgica, entre els elements següents: investigació, tecnologia i educació.  
 
 Prevaldrà la investigació in situ com a mecanisme per protegir els hàbitats naturals i les 
espècies que hi viuen. S’atorgaran beques i ajudes en àmbits disciplinaris orientats a la 
gestió de plans de conservació in situ i, simultàniament, a la generació de continguts 
multimèdia. Les noves tecnologies permetran exposar a Barcelona els continguts multimèdia 
resultants de les investigacions ens els hàbitats protegits pels programes d’investigació del 
zoo. 
 
 El model educatiu es fonamentarà en el foment de la consciència ambiental per a la 
protecció del hàbitat natural de l’espècie i de la defensa de l’animal com a individu, i en el 
desenvolupament, complementari, de l’empatia cap a les persones per al foment de la 
cultura de la pau. Investigacions científiques recents demostren que la població infantil i 
adolescent que és educada en l’empatia cap als animals, té un major desenvolupament de 
les habilitats implicades en les relacions interpersonals, la convivència i les conductes 
prosocials.  
 
 Les finalitats exposades es duran a terme mitjançant aliances internacions per a 
l’establiment de col·laboracions multidisciplinàries amb equips científics , universitaris, 
entitats governamentals i societat civil, sota criteris de “conservació compassiva”. 
 
 El parc zoològic de Barcelona actuarà amb autonomia de les directrius i protocols de les 
associacions de zoos i aquaris internacionals de les que forma part. Es promourà la creació 
d’una xarxa internacional amb seu a Barcelona, amb l’enfocament estratègic del nou 
paradigma de gestió de parcs zoològics. 
 
 El parc zoològic de Barcelona serà gestionat per la Fundació Barcelona zoo. Aquest òrgan 
vetllarà, en el marc d’un enfocament ètic, educatiu i de transparència i comunicació, pel 
compliment dels objectius que assegurin la implementació del nou model del zoo, a curt, 
mitjà i llarg termini, i tindrà, entre d’altres, les següents funcions: 
 

• Responsable d’entomar l’impuls del nou model. 
• Redacció d’un nou Pla Estratègic. 
• Impuls d’actuacions immediates. 
• Autorització dels supòsits excepcionals d’intercanvi d’animals entre parcs zoològics i 

la cria en captivitat, així com les decisions sobre benestar animal. 
 

 La composició de la Fundació s’escollirà seguint mecanismes participatius i transparents i 
estarà integrada, com a mínim, per un representant de la Plataforma ZOOXXI, el qual 
verificarà la correcta implementació del nou model de zoo. 
 
 Es crea la Xarxa de Voluntariat del parc zoològic de Barcelona amb la finalitat d’explicar i 
socialitzar el nou model del parc zoològic. 
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 La reconversió del parc zoològic de Barcelona no suposarà pèrdues en el nombre de llocs 
de treball ni empitjorament de les condicions contractuals i laborals.  
 
 En el termini de dotze (12) mesos des de l’entrada en vigor de l’ordenança seran 
aprovades, per la direcció del parc zoològic de Barcelona, les directrius per al compliment de 
la paralització de la cria en captivitat que compleixi amb l’establert en aquest text. 
 
 La gestió del parc zoològic, que actualment correspon a Barcelona de Serveis Municipals 
(B:SM), es traspassarà progressivament a la Fundació Barcelona zoo dins el termini de dos 
(2) anys. El funcionament del parc zoològic com a centre de rescat, recuperació i acollida 
d’animals serà completament operatiu en aquest termini.  
 
ZOOXXI i el Pla estratègic presentat per la direcció del zoo dissenteixen bàsicament en la 
cria en captivitat, doncs  aquest darrer no condiciona la cria en captivitat a la posterior 
reintroducció al medi dels animals nascuts.  
 
Quant als 4 dofins mulars del zoo, continuen a l’espera del seu trasllat, en una piscina en 
condicions lamentables que estan afectant la seva salut. DEPANA ha seguit denunciant 
aquesta situació.  
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.   
 
També DEPANA 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. Creiem que hi ha temes urgents a resoldre pels quals no 
cal aprovar un pla estratègic. No hi ha hagut millores substancials quant al benestar dels 
animals.  
 
Campanya S.O.S fauna: més recursos per evitar morts a l’estiu i a la primavera 
 
Durant la primavera i l’estiu, es multipliquen les emergències per la fauna i, especialment, 
molts polls d’espècies protegides cauen prematurament dels nius. 
 
DEPANA va ser alertada durant el juny que la Generalitat va ordenar als Agents Rurals no 
recollir els animals a les províncies de Barcelona i a la comarca del Solsonès, fet que va 
provocar la mort de molts animals protegits.   
 
Els Agents Rurals, seguint les ordres de la Generalitat, només recullen del medi estrictament 
animals en perill d’extinció o bé, que suposin un risc per a la salut pública.  
 
El govern anterior de la Generalitat va posar aquest Cos, i l’actual l’ha conservat dins el 
DARP, però ha deixat les competències en matèria d’espècies protegides i animals de 
companyia en mans del Departament  de Territori i Sostenibilitat. Aquest repartiment de 
competències entre dues conselleries potser dificulta el diàleg.  
  
Pel Cos d’Agents Rurals la prevenció d’incendis forestals és, lògicament, un objectiu 
prioritari que requereix la màxima dedicació precisament en unes dates que coincideixen 
amb l’allau de pollets d’ocells protegits. Aquest problema és especialment greu en les zones 
més poblades, on hi ha més incendis, i on es recullen més animals que requereixen ajut. 
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Des de ja fa uns anys, els Agents Rurals comptaven amb la col·laboració de clíniques 
veterinàries col·laboradores que els permetien centralitzar les recollides en uns pocs punts i 
que, si calia, podien donar una primera assistència als animals que els lliuraven els 
ciutadans. 
  
Enguany però, probablement degut a una manca d’entesa entre el DARP i el DTES s’ha 
provocat una important disfunció que ha perjudicat precisament als més febles. Per alleujar 
la càrrega de feina dels agents rurals, el DTES havia de contractar personal que faria la 
recollida d’animals en els centres veterinaris col·laboradors. El personal que s’havia de 
contractar però, s’ha contractat tard, i ha resultat del tot insuficient. Primer una furgoneta, 
reforçada amb un altre més tard, no podien donar l’abast a tanta recollida, quan ja s’havia 
donat ordre als agents rurals de deixar-les de fer. 
  
Durant els últims anys, els recursos per a la conservació i protecció del medi ambient han 
minvat de manera desproporcionada enfront d’altres partides… I uns dels més perjudicats 
són els centres de recuperació de fauna salvatge dependents del DTES. Els seus 
treballadors han de gestionar la recuperació de cada cop més animals amb els mateixos 
mitjans personals i materials. Només la voluntat dels seus treballadors fa possible el miracle. 
N’hi ha que fan interminables jornades i s’acaben portant feina a casa. 
  
Els Agents Rurals, seguint les ordres de la seva Conselleria, el DARP, havien de recollir 
estrictament animals en perill d’extinció o bé que poguessin suposar un risc per a la salut 
pública. Molts altres animals, igualment protegits, però sortosament fora d’aquests supòsits, 
quedaven exempts d’aquest privilegi. Falciots, ballesters, orenetes, eriçons, xots, mussols, 
gamarussos... També estan protegits per la Llei.  
  
Les clíniques veterinàries amb conveni amb la Generalitat assumeixen la primera atenció 
veterinària dels animals, però no donen l'abast per mantenir amb vida a molts animals que 
de vegades han passat dies esperant que el personal contractat pel DTES els anés a 
recollir. De vegades han d'acabar anant de totes formes els Agents Rurals. 
  
DEPANA conjuntament amb l’AGRUPACIÓ D’AGENTS RURALS DE CCOO i l’ASPARC, 
Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya, va mantenir una reunió urgent amb 
el Director General de Medi Natural i el Cap de Servei de Fauna i Flora per a denunciar 
aquesta greu situació. El Director va expressar el seu desconeixement sobre els detalls de 
les recollides de fauna protegida alhora que va manifestar que no es podria dotar de 
pressupost a aquesta important tasca.  
 
Per tot plegat, vam endegar una campanya sol·licitant signatures a la plataforma digital 
Change.org i demanant una reunió amb el Conseller del DTS, la Consellera del DARP i la 
Direcció del CAR a fi d’exigir: 
  

• Un canvi seriós en l’actual política de recollida i rescat de fauna, que garanteixi la 
supervivència del màxim possible d’exemplars, incloses totes les espècies 
protegides. I per això cal que tornin a ser els Agents Rurals qui s’encarreguin 
d’aquesta important tasca. Recordem que no es convoquen places noves des de fa 
uns 10 anys: Darrera convocatòria RESOLUCIÓ MAH/166/2009, de 22 de gener, de 
convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés a 
l'escala auxiliar, categoria d'agent auxiliar (subgrup C2) del Cos d'Agents Rurals de la 
Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/08) Com a mínim és 
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exigible reforços de personal en funció de les èpoques de l’any i de les 
característiques de cada comarca. 

  
• Una dotació pressupostària a l’alçada de la nostra biodiversitat, especialment pel que 

fa al Cos d’Agents Rurals i als Centres de Recuperació de Fauna Silvestre com 
Torreferrusa, el CRAM, el CRARC, Vallcalent...etc. i reobrir Can Balasch que podria 
reforçar les recollides de fauna de la província de Barcelona.  

  
A hores d’ara ens ha citat la Consellera del DARP.  
 
També vam denunciar-ho als mitjans de comunicació que se’n van fer ressò.  
 

2.2.1. Projecte D’on vénen les tortugues? 
 
S’ha continuat durant el 2018 amb els tallers “d’On venen les tortugues” 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 aquest taller i gràcies a la subvenció atorgada 
per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
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.  
 
En xifres: 
Nombre de tallers realitzats any 2018: 25 grups escolars en total de Primària ( de 2n a 6è ) i 
de Secundaria ( 1r d’ESO ). Això suposa un total de 650 alumnes aproximadament. 

 
2.3. Projecte d’Aprenentatge i Servei en l’àmbit ambiental 
 

L’any 2017 DEPANA va signar el conveni de col•laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la incorporació de la nostra entitat en el 
projecte de Servei Comunitari a l’ESO. El Servei Comunitari consisteix en un projecte 
d’activitat de servei-aprenentatge inclòs en el currículum d’acord amb l’article 79.1 e) de la 
Llei d’Educació de Catalunya. L’objectiu és que l’alumnat dugui a terme accions de 
compromís cívic, aprengui en l’exercici de la ciutadania, i apliquí els seus coneixements i 
competències en el servei a la comunitat. 
 
El Servei Comunitari es concreta en la dedicació de 20 hores lectives, de les quals un mínim 
de 10 es dediquen a servei actiu a la comunitat. La resta corresponen a activitats de 
formació. 
 
El curs 2019-2020, tots els centres educatius amb oferta d’ESO hauran d’incloure i 
desenvolupar dins el seu currículum l’activitat de Servei Comunitari amb el seu alumnat de 
3r. o 4t d’ESO. 
 
Un dels àmbits en que està contemplat el desenvolupament del Servei Comunitari és el 
mediambiental, per aquest motiu DEPANA encaixa perfectament com a marc per a 
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desenvolupar un projecte de Servei Comunitari. Durant l’any 2018 hem iniciat les primeres 
experiències de Servei Comunitari. 

 
El primer grup d’alumnes que van participar van ser 12 alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
Bernat el Ferrer de Molins durant el segon, i part del tercer, trimestres del curs 2017-18. El 
seu projecte va consistir en realitzar tasques de suport i manteniment en el viver d’espècies 
forestals autòctones que hi ha a l’hort de l’institut. Aquest viver funciona com filial del viver 
de DEPANA al Bosc Turull. 
 
També de l’Institut Bernat el Ferrer, en aquest cas 8 alumnes de 3r d’ESO de l’Aula Oberta 
van realitzar les tasques pràctiques del Servei Comunitari durant el segon trimestres del curs 
amb el suport d’un voluntari de DEPANA. El seu projecte es va desenvolupat sota 
l’assessorament del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Va consistir en 
arranjar l’entorn d’una cabana de pedra seca i plantar alguns plançons en una zona que 
prèviament, en actuacions anteriors d’aprenentatge-servei, havia estat netejada amb la 
participació d’alumnat de l’institut. 
 
El tercer grup que va participar va ser un grup de 8 alumnes de l’Escola Mare de Déu del 
Coll de Barcelona. Aquets alumnes van dur a terme les tasques del seu Servei Comunitari a 
les instal•lacions del Aula Ambiental de Bosc Turull, on DEPANA té el viver que porten les 
persones voluntàries del Grupo d’Acció Forestal. 
 
En el primer trimestre del present curs escolar 2018-19, encara dins de l’any 2018, han 
tornat a realitzar el seu Servei Comunitari un grup de 9 alumnes de l’Escola mare de Déu del 
Coll. Com en l’ocasió anterior han desenvolupat les seves activitats en les instal•lacions del 
Bosc Turull. 
 
També durant aquest primer trimestre del curs escolar es va haver de rebutjar la demanda 
d’una altra escola per manca de personal per atendre-la. Concretament la petició de l’escola 
Oak House School de Barcelona. 
 
Així doncs, en total amb el suport de DEPANA, durant l’any 2018 han participat 37 alumnes 
d’ESO de dos centres en projectes de Servei Comunitari mediambiental. Amb més persones 
disponibles es podria ampliar l’oferta per part de DEPANA. 
  
Relació d’activitats que es desenvolupen amb DEPANA en APS d’àmbit mediambiental en el 
marc del Servei Comunitari de l’ESO 
 
1. Manteniment d’un viver de producció de plançons d’espècies autòctones a partir de 
llavors de la zona, per a l’arranjament d’espais naturals degradats,. 
Inclou: 
• Preparació, amb les ampolles reciclades, nous contenidors per a espècies 
autòctones. 
• Ompliment amb substrat adient de contenidors elaborats a partir d’envasos de PET 
reciclats i sembra de les llavors  
• Identificació i etiquetatge dels exemplars 
• Eliminació de les males herbes que creixen entre el planter. 
• Eliminació dels plançons morts i separar els contenidors buits. 
• Inventari i seguiment de cada espècie.  Si  s’escau, anotació les observacions 
corresponents. 
• Trasplantar exemplars de contenidor petit a contenidor més gran. 
• Regar el viver. 
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2. Activitats de suport a les instal•lacions de l’Aula Ambiental del Bosc Turull 
Inclou: 
• Identificació i eradicació de vegetació al•lòctona invasora 
• Neteja dels camins de fullaraca 
• Revisió, neteja i manteniment dels menjadors per a ocells 
• Revisió, neteja i manteniment de les caixes niu per a ocells 
• Realització de qualsevol tasca de suport que es demandi des de l’Aula Ambiental 
 
3. Col•laboració amb el Parc Natural de la Serra de Collserola 
• El Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola pot estableix acords de 
col•laboració amb les escoles que ho sol•liciten i els hi assigna objectius de millora de 
l’entorn, com ara en fonts, camins, cabanes i murs de pedra seca, espais degradats, etc. 
DEPANA donaria suport a aquest tipus d’activitats. 
• Col•laboració en el projecte de ciència ciutadana de “mapització” de las zones amb 
presència de flora al•lòctona invasora en la Serra de Collserola sota la coordinació del 
Consorci del Parc Natural. 
 
4. Altres activitats 
• Construcció d’abeuradors i menjadors per a ocells a partir de material reciclat. 
 

2.4. Parc a Taula 
 
• Reglament del Parc a taula: S’han modificat els criteris d’adhesió territorial per 
clarificar els casos d’empreses que queden fora de municipi de parc però que també poden 
ser membres del Parc a taula. S’ha clarificat la vinculació amb les Cartes Europees de 
Turisme Sostenible. 
• Punts d’Informació Col•laboradors dels Parcs: Amb la voluntat de tornar a impulsar 
aquest distintiu, s’han iniciat converses amb l’Àrea de Turisme per integrar aquesta iniciativa 
amb la seva de Punts d’Informació Turística. 
• Xarxes socials: S’han gestionat les dues xarxes socials del programa (Facebook i 
Twitter).  
• Tercer Congrés Català de la Cuina 2018-2019: Impulsat pel Campus de l’Alimentació 
de Torribera, UB, i per l Institut Català de la Cuina Catalana. Parc a taula ha estat convidat a 
coordinar l’eix de debat Gastronomia com a motor socioeconòmic de Catalunya dins 
l’estructura territorial de la Barcelona interior i Comarques Centrals i de la Barcelona 
Metropolitanta. Proposta que ha estat finalment declinada per manca de recursos. 
• Experiències del Parc a taula: S’ha creat i definit aquest subproducte del Parc a 
taula. S’ha treballat en la identificació de 15 experiències. 
• Activitats del Parc a taula: S’ha creat i definit aquest subproducte del Parc a taula. 
• Àpats temàtics del Parc a taula: S’ha creat i definit aquest subproducte del Parc a 
taula. I s’ha treballat en l’organització del Primer àpat temàtic, dedicat al peix de temporada i 
adreçat a periodistes i comunicadors. Un àpat organitzat pel Parc a taula en col•laboració 
amb l’Escola d'Hostaleria de Castelldefels, la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, 
la D.O. Penedès, el Celler Credo, el Celler Can Ràfols dels Caus i el Celler de l'Hospital Sant 
Joan Baptista de Sitges. Celebrat a Castelldefels el 08/11/2018. Com a activitat associada, 
s’ha impulsat una visita dels alumnes de l’Escola d'Hostaleria de Castelldefels a la Confraria 
de Pescadors de Vilanova i la Geltrú i s’ha organitzat un tast de vins de la D.O. Penedès 
adreçat als alumnes. També s’ha donat recolzament a l’Escola d'Hostaleria de Castelldefels 
on l’organització d’un sopar temàtic vinculat al Parc a taula, adreçat aquesta vegada al 
públic general. 
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• La Llotja: A Iniciativa de Node Garraf, el Parc a taula ha participat en el programa 
d’actes, concretament en la Taula rodona “La regió del Penedès i el Garraf fins e l’oferta 
gastronòmica de Catalunya” (21 nov 2018). 
• Curs de manipulació d’aliments: En col•laboració amb el Servei de salut pública de la 
Diputació de Barcelona s’ha ofert el Curs de manipulació d’aliments per al personal 
d’establiments alimentaris minoristes i de la restauració, amb un total de 14 treballadors de 8 
empreses adherides al programa Parc a taula inscrits. 
• App del Parc a taula: S’ha decidit la futura eliminació de l’App, a l’espera de la nova 
pàgina web. Mentrestant, s’ha actualitzat el seu contingut en funció de les noves altes, 
baixes i modificacions diverses. 
• Web del Parc a taula: S’ha decidit renovar la web del Parc a taula. En coordinació 
amb l’OTI, s’ha definit l’estructura de la nova web i el disseny.  
• Adhesions al programa: S’han gestionat les altes i baixes al programa. A data 
31/12/2018 són 288 les empreses adherides, de les quals 28 són allotjaments, 32 cellers, 35 
establiments i elaboradors, 126 productors i 67 restaurants. Del total, 49 són del Parc de la 
Serralada Litoral, 8 del Parc de la Serralada Marina, 27 del Parc del Castell de Montesquiu, 
4 del Parc del Foix, 59 del Parc del Garraf, 54 del Parc del Montnegre i el Corredor, 5 del 
Parc d’Olèrdola, 60 del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i 22 del Parc Natural 
del Montseny. Reserva de la Biosfera. 
• Premis del Parc a taula: S’ha treballat en modificar l’esborrany de les bases per 
ajustar-lo als requisits del departament jurídic. El document final de convocatòria ha estat 
aprovat en el Ple, a l’espera de la publicació al BOPB.  
• Base de dades de premsa i comunicació: S’ha generat un arxiu amb 600 contactes 
de periodistes i bloggers i altres divulgadors del món de l’enogastronomia i el medi ambient. 
• Carpes del Parc a taula: S’ha fet un inventari de l’estat de conservació de les carpes 
del Parc a taula, i s’han substituït els faldons per un de nous, ja que estaven molt deteriorats. 
• Carta Europea de Turisme Sostenible: S’ha millorat la coordinació entre el Parc a 
taula i les Cartes Europees de Turisme Sostenible del Garraf i Sant Llorenç, posant les 
bases perquè la confluència d’objectius sigui més real. Com a resultat s’han modificat el 
Reglament d’Adhesió al Parc a taula i la definició de les Experiències Prc a taula. S’ha nodrit 
el Pla d’Actuacions de les CETS. 
• Programa Maistru Torra: DEPANA ha establert les bases d’una futura col•laboració 
amb l’Istituto Formazione Lavoro Donne, en el marc del programa italià Maistru Torra, 
d’acolliment de professionals.  
• Receptes del Parc a taula: S’ha iniciat el recull del receptari del programa, que serà 
incorporat a la web del projecte. 
• Dossier de premsa del Parc a taula: S’ha adequat el dossier a les novetats del 
programa. 
• Recull fotogràfic: S’ha fet un recull fotogràfic dels esdeveniments organitzats pel Parc 
a taula. 
• Dinar de l'Excel•lència de l'Espigall: Impulsat per Node Garraf, s’ha donat suport en 
l’organització d’aquest esdeveniment (Sitges, 22/03/2018). 
• Projecte de recuperació de la col brotonera al Parc del Garraf. S’ha participat en 
l’acte de presentació anual dels resultats del projecte (Olivella, 16/02/2018). 
• Projecte de cuina saludable:  

- S’han identificat els criteris d’AMED i Cuina Catalana per valorar incloure’ls al 
Reglament d’adhesió al Parc a taula. 

- S’han establert les bases d’un projecte de col•laboració amb la Fundació Alícia per 
incorporar el concepte de cuina saludable al Parc a taula i, en concret, a les 
empreses que hi estan adherides. 

- S’ha col•laborat en el projecte “Sant Pere de Ribes, municipi saludable”. 
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• Fira Alimentària: En col•laboració amb la Xarxa de Productes de la Terra, Parc a 
taula ha tingut estand propi i ha gestionat la participació de 24 expositors. 
• Fira Àpat: Parc a taula ha disposat d’estant propi a aquesta fira professional de 
l’alimentació i la gastronomia de proximitat i ha gestionat la participació de 8 empreses 
adherides al programa, organitzant també diversos tallers i xerrades (Barcelona, 6, 7 o 8 
d’octubre). 
• Fòrum Gastronòmic: S’ha visitat el Fòrum Gastronòmic de Girona per valorar la 
participació del Parc a taula en futures edicions a Barcelona.
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2.3. Àmbit d’Activitats  

 
3.1. Relació d’activitats 
 

Durant el 2018, el grup d’activitats ha realitzat el programa que es va presentar a  
l’assemblea del 2017, 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 2018, com en anys anteriors, 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. Sortides”.  
 
Des del grup d’activitats, es vol fer especial esment de l’afebliment del grup, en el qual 
actualment, només queden en actiu tres persones, amb el que suposa de sobrecàrrega. Es 
tracta d’un grup dinamitzador que genera molt tràfic de persones, al voltant de 600 persones 
durant el 2018 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. 
 
En la línia d’enfortir socialment l’entitat i aconseguir voluntaris que vulguin formar part del 
grup d’activitats, s’ha engegat el projecte “Fem lluir DEPANA”. El primer dimecres de cada 
mes, es convoca a socis i voluntaris de l’entitat per a realitzar tasques de millora de la seu, 
com ara pintar, llençar brossa, reubicar mobiliari, etc. La idea és crear un grup més o menys 
estable que s’impliqui també en les activitats de l’agenda, alhora que es realitzen tasques de 
millora de la seu per modernitzar-la. 
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3.1.1. Sortides 

 
Gener

Cens d'ocells d'hivern al delta 13 de gener Delta del Llobregat 53

Activitat forestal a Collserola 14 de gener Collserola 21

Serra de Montsià 20 i 21 de gener Serra de Montsià 11

Vistes de Barcelona 23 de gener Collserola 25

Ocells estèpics als Monegros 27 de gener Bujaraloz (Monegros) 30

Font de la Portella  28 de gener Serra de l'Obac 0

Febrer

Activitat forestal a Collserola 11 de febrer Collserola 9

Volcà de la Crosa de Sant Dalmai 17 de febrer Volcà de st Damià 14

Serralada Litoral 20 de febrer Collserola 25

Març

Formació al Remolar-Filipines 7 de març

RN del Remolar 

–Filipines 

Alumnes dret 

ambiental

Pont de Pedra de les Arnaules 10 de març Arnaules 0

Geologia i fòssils al parc del Foix 17 de març Parc del Foix 16

El viver de DEPANA 18 de març Bosc de Turull 11

Un tomb pel Baix 20 de març Collserola 25

Abril

Plantes medicinals a Can Parcala 15 d'abril Finca Can Parcala 25

Sortida en barca per veure cetacis 14 i 15 d'abril

litoral Vilanova i la 

Geltrú 12

Del Centre a l'Oest 17 d'abril Collserola 25

14ª Marató ornitològica al Delta 21 d'abril Deta del Llobregat 19

Activitat forestal a Collserola 22 d'abril Collserola 10

Maig

Macroinverterbrats aquàtics a la Garrotxa12 de maig Vall d'en Bas 5

El fascinant món de les abelles 13 de maig Can Parcala 17

Del Baix al Vallès fent escletxes 22 de maig Collserola 25

Juny

Flora de muntanya a la Coma d'Orri 30 de juny Alt Ter (Setcases) 17

Setembre

Etapa 5: un tomb pel Vallès 18 de setembre Collserola 25

Octubre

Jardí de la Bauma, jardí medicinal 6 d'octubre Borredà, riu Merdançol 14

Etapa 6: del Vallès a Barcelona 16 d'octubre Collserola 25

Una roureda en perill a Tordera 20 d'octubre Can Verdalet, Tordera 12

Activitat forestal a Collserola 21 d'octubre Collserola 55

Natura salvatge al Garraf 28 d'octubre Garraf 10

Novembre

El món de les plantes invasores 11 de novembre Can Parcala 15

Visita a Can Dimoni i a una finca 

agroecològica del Parc Agrari 11 de novembre Delta del Llobregat

Visita al meandre de Castellvell 17 de novembre 0

Activitat forestal a Collserola 18 de novembre Collserola 4

Etapa 7: Creuant el Parc 20 de novembre Collserola 25

Geologia sobre rodes 25 de novembre Collserola 0

Desembre

Turó de Montgat 2 de desembre Turó de Montgat 12

Activitat forestal a Collserola 16 de desembre Collserola 6

Xerrades:

Cinefòrum ‘Los ojos del Lobo’ 18 de gener 13 13

Destapem la veritat de la caça 22 de febrer 15 15

Xerrada: Navegant a les Columbretes 12 d'abril 0 0

Desierto líquido, documental 7 de juny 8 8

Corea de Sud al Gener 18 d'octubre 5 5

Parc a Taula 22 de novembre 0 0

Tallers:

Dibuixem la Natura: Animals 

de granja

24 de febrer 0 0

Curset: Com fer un quadern de camp 24 i 26 de maig 0 0

Curset: Com fer un quadern de camp 26 i 27 d'octubre 0 0

Al Nadal, no t'emboliquis! 13 de desembre 6 6  
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º 
3.1.2. Tallers 

 
Dibuixem la Natura: Animals 

de granja

24 de febrer 0

Curset: Com fer un quadern de camp 24 i 26 de maig 0

Curset: Com fer un quadern de camp 26 i 27 d'octubre 0

Al Nadal, no t'emboliquis! 13 de desembre 6  
 

3.1.3. Xerrades 
 
Cinefòrum ‘Los ojos del Lobo’ 18 de gener 13

Destapem la veritat de la caça 22 de febrer 15

Xerrada: Navegant a les Columbretes 12 d'abril 0

Desierto líquido, documental 7 de juny 8

Corea de Sud al Gener 18 d'octubre 5

Parc a Taula 22 de novembre 0  

 

 
3.1.4. Fires 

 
Durant el 2018, no s’ha participat a cap fira. 

 
3.2. Grup d’acció forestal 
 

Durant el 2018, el GAF ha realitzat 6 activitats de reforestació a Collserola i 1 de manteniment 
al Bosc Turull. Totes elles obertes als socis i públic en general, amb una participació global de 
més de 100 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, seguim col·laborant en el projecte de recuperació de la zona de la Font del Gos, 
Collserola (barri de Cal Notari, Barcelona) i també col·laborem amb Sant Quirze Vallès Natura 
en la realització de neteges i clean-up. 
 
Destacar l’esforç i implicació d’un grup de voluntaris estable que assisteix regularment a tots 
els GAF i també realitza actuacions de manteniment durant l’estiu (juliol i agost), així com 
altres actuacions en el Bosc Turull. 
 
Des del GAF també s’ha iniciat el projecte “Projecte d’Aprenentatge i Servei en l’àmbit 
ambiental”, detallat en el punt 2.3. 
 

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 
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 
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plançons que hi ha a l’Aula Ambiental del Bosc de Turull corresponen a les següents 
espècies: alzina, roure, garric, aladerns, llentiscle, cirerer d'arboç i bruc. En els casos del 
cirerer d’arboç i el bruc els exemplars procedeixen de viver comercial, donades les dificultats 
que planteja la seva reproducció a partir de llavor. Les altres espècies provenen d'aglans 
recollits per diferents col·laboradors. En el possible, s'ha intentat que la gran majoria dels 
plançons estiguin en contenidors elaborats a partir de brics i ampolles de PET que permeten 
la formació d’un pa de terra de major volum que la safata alveolar. Amb aquest procediment 
resisteixin millor la carència d'aigua i es facilita la supervivència. La instal·lació d'un sistema 
de rec automàtic al viver, realitzada durant l’any 2017, ha continuat facilitant 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 2018, hi hagut un total de sis 
voluntaris que s’han encarregat de regar el viver i supervisar el viver. També és de destacar 
durant l'any 2018 la participació d'alumnat d'ESO l'Escola Mare de Déu del Coll en tasques 
de manteniment del 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 8a, 9a i 10a edicions. 

Per raons d’organització relacionades amb la manca de voluntariat i per reestructuració de 
l’acció de DEPANA a Collserola, no va ser possible assistir a cap de les dues reunions. 

Les conclusions de les dues trobades poden ser consultades al web del Parc de Collserola i, 
si les circumstàncies ho fan possible, al web de DEPANA. 
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4. Àmbit de Comunicació i Participació  
 
 4.1. Difusió i comunicació 

 
Des de la seu de DEPANA, durant el 2018, s’han elaborat i enviat 10 notes de premsa:  
 
1. Més transparència en el nombre de víctimes humanes per la caça a Catalunya 
2. DEPANA recorda a AENA els seus incompliments en matèria ambiental 
3. Reclamen sancions exemplars al vedat de caça que va matar 171 animals il·legalment 
4. Denunciem la tala de la Roureda de Can Verdalet (Tordera) 
5. Más 110 entidades nacionales e internacionales se unen a la prohibición de insecticidas 
peligrosos para las abejas 
6. Atacs reiterats per part de Goiat 
7. On aniran els dofins del zoo de Barcelona?!? 
8. DEPANA es posiciona sobre la situació de l’ós Goiat 
9. DEPANA denuncia la manipulació feta per Unió de Pagesos 
10. #SosFaunaCat: més recursos per evitar morts de fauna a Catalunya 
 
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. 
 
En el 2018, cal destacar la participació activa de DEPANA en els mitjans de comunicació pel 
que fa al tema de l’ós bru. Així, entre altres intervencions, s’ha participat al programa de “els 
Matins de Tv3” i també al documental sobre l’ós realitzat pel programa “El Escarabajo 
Verde” de Tv2. 
 
La difusió de l’actualitat de DEPANA entre els socis i simpatitzants s'ha dut a terme 
mitjançant el butlletí electrònic setmanal, les publicacions a la pàgina web i, les xarxes 
socials (Facebook i Twitter). 
 
Destacar que amb la reactivació de les xarxes, seguim augmentant el nombre de seguidors. 
 
En tant que les xarxes són una finestra cap a l’exterior és molt important estar presents en 
elles. I, així ho demostren els resultats.  
 
Finalment, es continuen amb les millores de la web a demanda d’alguns socis.  
 
Enguany, els companys de SOS Delta amb l’objectiu de difondre la problemàtica del Delta 
de Llobregat, han realitzat les següents actuacions: 
 
- 16 de febrer: Comunicat de premsa per denunciar els seus incompliments d’AENA en 

matèria ambiental, davant una nova ampliació de l’Aeroport. 
- 9 de març: xerrada a Llinars, per a la presentació del El gaig. 
- 20 d’abril: Xerrada “El Delta del Llobregat avui”, en el marc de la Xª Festa de la Terra al 

Casal ‘La Llavor’ d’El Prat de Llobregat, a càrrec de José Garcia. 
- Entrevista a Jose García al número juliol-agost de la revista El Delta (del Prat de 

Llobregat) amb motiu del premi atorgat pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat a DEPANA per la seva trajectòria.   

- Entrevista a Jose García a Ràdio Prat, en una entrevista conjunta amb Alba Bou, tinent 
d’alcalde del Prat i regidora d’urbanisme (emesa al 28 de maig). 
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- Entrevista a Raúl Bastida al programa Codi de Barris de Betevé dedicat a l'aeroport de 
BCN, on es va denunciar el seu impacte al Delta del Llobregat (emès el 16 de maig). 

- Aportacions regulars a l’Agró Negre. 
 

4.1.1. Premi Medi Ambient 2018 
 
DEPANA va ser premiada amb el Premi Medi Ambient 2018 que atorga la Generalitat de 
Catalunya en la modalitat de Trajectòria de protecció i millora del medi ambient. Aquest 
premi reconeix públicament la tasca de persones i entitats a favor del medi ambient.  
 
El premi, de 8.000€, va ser recollit pel vicepresident de DEPANA, en Jose Garcia, 
acompanyat del Secretari General, en Francesc Espinal, al Saló Sant Jordi de la Generalitat 
el dia 5 de juny, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient. L’acte va ser 
encapçalat pel president Quim Torra i va comptar amb la presència del conseller de Territori 
i Sostenibilitat Damià Calvet.  
 
Volem agrair especialment a les entitats ADDA, ICHN, SEO Birdlife i IPCENA que van donar 
suport a DEPANA. 
 

4.2. Publicacions 
 

4.2.1. AGRÓ NEGRE 
 
La revista Agró Negre arriba el 2018 al seu catorzè any de vida. Degut a la situació de 
debilitat econòmica de l’entitat –que tanmateix afecta avui dia a totes les ONGs 
ambientalistes del país-, un any més només s’ha pogut tirar endavant un sol número, que va 
veure la llum a la primavera, l’Agró Negre num. 35. Produït íntegrament des del voluntariat, 
amb un cost 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. De fet, és aquest el 
mateix missatge de la memòria anterior perquè res ha canviat des de llavors. 
 
Un cop més, les feines de maquetació han estat assumides pel soci Oriol Muntané i s’ha 
imprès a l’impremta Gràfiques Robert, amb molt bons resultats.  

 
La revista 35, que ha procurat mantenir una certa vinculació amb l’actualitat del panorama 
mediambiental a casa nostra, incloïa els següents articles: 
 
- Portada dedicada al tema caça. 
- Editorial sobre la llei catalana de canvi climàtic. 
- La denúncia dona veu a la plataforma Salvem el turó de l’Enric, a Badalona. 
- Acció ambiental dedica un ampli article a la destrucció de la valuosa roureda de Can 

Verdalet, a Tordera. 
- Tres notícies emmarcades en el delta del Llobregat. El perill que amenaça les darreres 

zones agrícoles que resten a l’Hospitalet, l’oposició de la nostra entitat a la proposta 
d’una nova ampliació de l’aeroport i les amenaces que volten sobre l’espai de l’Olla del 
Rei, a Castelldefels. 

- Dediquem un article a l’acord de DEPANA amb la Fundació Alsina i Arenes, que enceta 
una col•laboració estreta en forma d’un seguit d’activitats previstes al si de la finca de 
Can Parcala, a Cabrera de Mar, Maresme. 
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- Finalment tanquem la secció amb una breu crònica sobre l’albirament d’un dofí comú a 
les costes catalanes, un fet excepcional.  

- La secció d’Agrociència ofereix el resum d’un treball del CREAF sobre la repercussió del 
canvi climàtic en els boscos de Catalunya. Aborda un tema de molta actualitat, el greu 
problema dels plàstics al mar i les seves nefastes repercussions.  

- I es fa un resum breu de la darrera assemblea general de socis de l’entitat, celebrada el 
7 d’abril. 

- A les planes centrals s’informa de la campanya “La veritat de la cacera”, a la qual dóna 
ferm suport DEPANA. 

- Per a la secció “Converses amb els socis” hem pogut entrevistar a un soci especialment 
actiu, Alonso Pallí. 

- L’entrevista de “A prop...naturalment” va ser al físic i poeta català David Jou. 
- 8 mininotícies van compondre la secció informativa de la Misce. 
- La secció en positiu de l’Agró Verd està dedicada a la bona notícia que suposa els 

signes de recuperació del ferreret a Mallorca. 
- La secció d’activitats, en tres planes, fa un seguiment de les diferents sortides i cursets 

que van tenir lloc al llarg de l’any. 
- La secció d’Agromaníacs recull un nou blog i una nova novetat editorial dins el camp de 

la natura i l’ecologisme militant. Juntament amb un article que analitza un problema 
ambiental molt punyent a Catalunya, la mort dels boixos, afectats per una papallona. 

- I, finalment, l’article de reflexió del nostre tresorer a la secció “En Contra” 
 

4.2.2. Agenda d’activitats 
 
S’han imprès 2 agendes d’activitats, en una tirada de 1.200 exemplars, que s’han repartit 
junt amb l’Agró Negre. 
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4.3. Participació 

 
 4.3.1. Voluntariat 
 
Voluntariat regular 
 
DEPANA compta amb un modest, però molt implicat grup de voluntaris, gràcies als quals 
l’entitat continua amb els projectes ja iniciats, alhora que n’ha pogut engegar de nous, com 
ara el projecte d’Aprenentatge i Servei en l’àmbit ambiental. 
 
Voluntariat corporatiu: 
 
Treballadors d’Hotels Campanille (21 de març) 
 
Amb la col·laboració del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i d’un voluntari 
de DEPANA, es va realitzar el manteniment de la zona de la Font de Sant Ramon, així com 
del camí d’accés. Concretament, es van realitzar les següents actuacions: 
 
• Neteja i manteniment del recinte de la Font: netejar el banc, treure terra del canal 
perquè circuli l’aigua, etc.  
• Realitzar el manteniment del camí d’accés: treure vegetació dels costats del camí, 
terra, pedres, etc. 
• Arrancada de planta invasora (Phytolaca). 
 
L’activitat va tenir molt bona acollida i els resultats van ser molt positius. 
 
Treballadors de Nissan (7 de juny i 10 de juliol) 
 
Co-organitzat amb Sant Quirze Vallès Natura es va realitzar una jornada de neteja de 
residus en l’entorn de l’ermita de Sant Feliuet de Vilamilans, ubicada en l’extrem Sud del 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès.  
 
Treballadors d’IMG (27 de setembre) 
 
Activitat d’eliminació de plantes invasores a la pineda de La Pava (Gavà) i visita guiada per 
conèixer els valors naturals d’aquesta pineda a càrrec de Raúl Bastida. 
 
Treballadors ADP (pendent de dur a terme en el 2019) 
 
A càrrec de la Montserrat Pérez, de Sant Quirze Vallès Natura, s’ha gestionat la compra de 
drets de tala bosc madur mitjançant Selvans. També s’ha gestionat un projecte de 
recuperació espai fluvial Abrera amb ANDA.  
 
 4.3.2. Convenis 
 
Conveni amb el departament d’ensenyament 
 

Seguim amb el conveni amb el departament d’ensenyament, el qual ens permet 
desenvolupar el projecte d’aprenentatge i servei en l’àmbit ambiental. 
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Conveni amb la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis 
 

Seguim també amb el conveni amb la Fundació. Per complir amb el conveni, s’estan 
realitzant al voltant de tres activitats naturalistes a l’any. 
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5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors 

 
5.1. Activitats institucionals 

 
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 les sessions convocades 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. S’ha assistit a les diferents reunions. 
 

5.1.3. Consell de Protecció de la Natura 
 
Assistència a tots els plenaris convocats pel Consell. 
 

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.   
 

5.1.5. Comissió d’arbres catalogats de Barcelona 
 
DEPANA forma part d’aquesta comissió amb dret a vot. DEPANA assisteix a les diferents 
reunions convocades. 
 

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. El 2018 ha estat un any de transició pel que fa a la 
representació amb l’objectiu que en el 2019, la Teresa Sabaté passi a ser la representant de 
DEPANA en el Patronat, en el lloc de l’Antoni Plans, passant a ser aquest el substitut en cas 
que ella no hi pugui assistir. Durant el 2018, s’ha assistit a les reunions convocades pel 
Patronat.  
 

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 18 reunions són 
elevades per les entitats membres al CC CPNSC.  
 
A) L’acció de DEPANA dins de la PCDC en relació al CC CPNSC s’han centrat eminentment 
en la consecució de les al·legacions a la proposta de Pla Especial del Medi Natural i del 
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Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i de les modificacions del PGM 
que l’acompanyen. Aquestes al·legacions podem ser consultades de manera completa a la 
pàgina de la PCDC. Hi pot ser també consultada la nota de premsa redactada en relació a 
aquestes al·legacions. Si les circumstàncies ho fan possible, aquests documents podran ser 
consultats també al web de DEPANA.  
 
Com a resum de les idees i propostes que DEPANA i la PCDC han aportat es pot indicar 
que: 
 
- Demanem incorporar els principis generals de la Declaració de Parc Natural en la 
normativa del PEPNat i esmentar la seva pertinença a la Xarxa Europea Natura 2000. 
- Trobem a faltar en el PEPNat un sistema d’indicadors fiable dels diferents ecosistemes i de 
l’estat de la flora i fauna del Parc i que contempli i adopti mesures de seguiment i gestió 
específiques per tal que siguin adoptades per l’òrgan de gestió del parc i les diferents 
administracions actuants.  
- Pel que fa a les infraestructures, demanem que el PEPNat restringeixi dins del Parc la 
creació i ampliació de noves infraestructures i que només es permetin actuacions de 
manteniment, minimitzant-ne les pertorbacions. L’òrgan gestor del Parc hauria d’actuar com 
a supervisor en aquest i altres àmbits que poden pertorbar l’estat del Parc. 
- Pel que fa a les Reserves Naturals Parcials i als espais d’interès connector, àrees 
d’especial significació i illes de tranquil·litat, trobem a faltar que el PEPNat indiqui com es 
realitzarà la vigilància i seguiment de les limitacions d'accés i d’usos d’aquestes zones i els 
recursos dels quals cal dotar l'òrgan gestor per tal de dur a terme totes aquestes tasques. 
Així mateix proposem que es plantegi, en un futur, la unió de les dues parts fraccionades de 
la Reserva Natural Parcial de la Rierada-Can Balasc, més enllà de la seva declaració com a 
espai d’interès connector. 
- En la redacció de la normativa del PEPNat trobem a faltar una concreció en els conceptes i 
una redacció més aclaridora que no deixi temes oberts a les interpretacions. Així mateix hi 
ha qüestions cabdals que no es tracten com, per exemple, els usos i tècniques agrícoles 
permesos i recomanats, i d’altres, com l’ús púbic i les activitats de lleure permeses, que ni 
tan sols tenen un redactat concret i la normativa remet directament a uns mapes, que no 
donen orientació precisa en un problema tan greu al parc com es la hiperfreqüentació. 
- Pel que fa a les edificacions en situació de fora d’ordenació, o no incloses al catàleg de 
masies, estem d’acord en que s’ha de fixar, per clarificar la situació pels habitants actuals i 
per a les administracions, un criteri definitiu i homogeni que especifiqui com es farà l’extinció 
diferida. També demanem que quedi clara quina ha de ser l´administració actuant per tal de 
fer-ne una execució coordinada en tot l’àmbit del parc i amb els mateixos criteris per a totes 
les edificacions i, per això, suggerim fixar uns terminis per elaborar els programes d’actuació 
per a no deixar-ho exclusivament a iniciativa de cada ajuntament afectat, i proposem la 
constitució d’un equip de treball que els coordini i eviti greuges entre les diverses situacions 
dels diferents municipis. 
- Constatem que el PEPNat ignora l’aplicació de règims sancionadors en la disciplina 
urbanística, sense els quals es fa difícil imaginar un canvi real en les inèrcies de les 
actuacions públiques i privades. 
- No entenem que el PEPNat no faci, en la seva normativa, una diferenciació entre les 
infraestructures, serveis i camins dins de les reserves naturals parcials, els hàbitats 
d'especial interès, espais fluvials i connectors i àrees d'especial i no estem d’acord en que 
en la normativa es parli de l’obertura de camins i, en canvi, no se'n plantegi el tancament, 
especialment en les zones més vulnerables on la conservació de l’hàbitat estigui més 
amenaçada. 
- Pel que fa a l’espai funcional que incorpora la normativa, estem d’acord amb la seva 
creació i amb la importància cabdal que tenen les vores del Parc per a garantir la seva 
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supervivència, però trobem a faltar que s’expliciti de manera clara i concreta com es 
garantirà que els municipis tinguin en compte aquestes directrius i recomanacions i com es 
supervisarà perquè espai funcional sigui efectiu i no merament virtual. A més, creiem que la 
creació de l’espai funcional pot servir per obrir la porta a que els límits del Parc Natural 
puguin ser ampliats en un futur especialment en les zones ecològicament més sensibles o 
en els connectors i, per tant, demanem que aquesta proposta estigui reflectida en la 
normativa. 
- Pel que fa a la Modificació del PGM es considera que el seu objectiu es l'ampliació de 
l'àmbit de declaració de Parc Natural i que aquest àmbit ha de garantir la connectivitat amb 
altres espais naturals mitjançant tres criteris bàsics; un perímetre exterior que realment 
garanteixi la connectivitat i les garanties de biodiversitat del parc natural, un tractament dels 
seus perímetres interiors per evitar la seva degradació mitjançant la construcció urbana 
d’edificis privats, urbanitzacions, vials, infraestructures i equipaments urbans que no 
corresponen a un parc natural, i en tercer lloc una normativa urbanística que sigui moderna 
conforme els criteris de sostenibilitat i biodiversitat i que superi les claus urbanístiques del 
Pla Urbanístic del PGM de l’any 1976 quan el Medi Ambient no existia, mitjançant una clau 
urbanística específica per Collserola, la Clau Co per tot l’àmbit de la Mod. de PGM amb un 
normativa propia redactada de nou, i que pot servir per donar un impuls al futur Pla Director 
Urbanístic Metropolità-PDU de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
B) L’acció de DEPANA també ha comportat, enguany, resoldre el conflicte plantejat en 
relació a la Font del Gos i Cal Notari. En el seu dia, DEPANA va realitzar al·legacions en 
relació al Projecte de millores puntuals al Torrent de Cal Notari, Camí de Cal Notari i 
entorns, al terme municipal de Barcelona. 
El projecte ha estat rebutjat per la Generalitat de Catalunya. Les al·legacions de DEPANA 
han jugat, doncs, un paper decisiu. 
 

5.1.8. Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny 
 

DEPANA és membre de la comissió. També dóna suport a les accions de la Coordinadora 
per a la salvaguarda del Montseny en la seva tasca reivindicativa. 
 

5.1.9. Consells de caça  
 

Roger Sanmartí actua en representació de DEPANA en els Consells de Caça de Catalunya i 
de la Territorial de Barcelona i Catalunya central. 
 
El 6 de febrer de 2018 es va assistir a la reunió convocada pel Consell de caça de Catalunya 
en el qual es va comentar el mateix que en el 2017. Destacar la presència de porc 
vietnamita que comença a ser un problema d’hibridació freqüent a l’àrea metropolitana. 
S’aconsegueix rebaixar el número de tòrtores per caçador i dia a 6 exemplars. 
 
A principis de desembre de 2018 es convoca a una reunió per parlar de la Pesta Porcina 
Africana i, a banda, també es parla de les dates per caçar els túrdids. 
 
Amb referència als estudis de l’ICO i la SEO i, les dades presentades pel Ministerio a 
Europa es decideix retallar els dies de caça d’algunes espècies, ja que segons la Unió 
Europea no es poden caçar espècies ni durant la reproducció ni la migració. En aquests 
estudis presentats es determinen les dates d’inici de la migració d’aquestes espècies, per 
tant, es marquen les dates en que ja no es pot caçar. 
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Aquest punt, i la sentència de Madrid del TS de principis de 2019 marcaran algunes pautes 
que canviaran la temporada de caça de 2019-2020. 
 
 5.1.10. Consell de Medi Ambient del Districte de Gracia 
 
Amb l’objectiu de teixir vincles dins del barri, es va plantejar d’entrar a formar part del 
Consell de Medi Ambient del districte de Gràcia. L’Alonso Pallí es va oferir per ser-ne el 
representant. I va assistir el 13 de novembre a una de les reunions convocades. La reunió 
es va realitzar en l'Aula Ambiental del Bosc Turull i, al torn d'altres qüestions, va sortir de 
l’Alzina que anava a ser talada en el barri. L’alzina es troba dins del que era el segon espai 
verd privat més gran del barri. Malgrat que els edificis i part del jardí no es va conservar, els 
veïs si van aconseguir que no es talés la bicentenària alzina. En Joan Cuyàs també va fer 
visita de prospecció i va estar parlant amb el Xose-Senen, que va ser el que va denunciar la 
destrossa. 
 

5.2. Activitat internacional de DEPANA 
 
L’activitat internacional de DEPANA durant el 2018 s’ha centrat en tres organitzacions de les 
que som membres, MedPAN, la UICN i el CIDN.  
 
Durant aquest període hem seguit participant activament a MedPAN des de la seva junta 
directiva. De tota l’activitat duta a terme en el context de MedPAN, és especialment rellevant 
la participació en diferents reunions del Conveni de Diversitat Biològica de NNUU (CBD), així 
com el grup internacional d’experts sobre la Meta 11 d’Aichi sobre àrees marines protegides, 
la reunió de l’òrgan d’assessorament científic i tècnic (SBSSTA22), ambdues celebrades a 
Monreal (Canadà), i la conferència de les parts COP14 celebrada a Sharm El-.Sheik (Egipte) 
el mes de novembre, en la que vam organitzar i participar en diferents “side events” sobre 
conservació marina, incloent el discurs de clausura de la jornada sobre la Iniciativa Ocean 
Sostenible (SOI) del CBD.   
 
Enguany, el taller anual d’intercanvi d’experiències de MedPAN i l’assemblea general es van 
celebrar a Palma de Mallorca del 13 al 15 de novembre, i es van centrar en el treball conjunt 
de les AMP amb els pescadors artesanals, i a l’assemblea es va aprovar la nova estratègia 
de MedPAN 2019-2023. Ambdós esdeveniments van ser presidits per la representant de 
DEPANA i Presidenta de MedPAN, Purificació Canals. Des de 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 consultiu de MedPAN.  
 
Dins d’aquesta llista d’activitats, cal recordar també tots els temes associats al seguiment del 
Conveni de Barcelona de Protecció de la Mediterrània. 
 
Pel que fa a la UICN, enguany DEPANA va participar al Fòrum del Comitè Espanyol 
Celebrat a Tenerife el 24 d’octubre de 2018. A la reunió i va assistir en representació de 
DEPANA el Tresorer, Lluís Toldrà.  
 
Aquest any ha quedat totalment actualitzada la situació del Consell Ibèric de Defensa de la 
Natura (CIDN) i tenim pendent la celebració de la seva assemblea general ordinària.   
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. 
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6. Secretaria general 
 

6.1. Sessions de Junta Directiva 
 

Durant l’any 2018 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 i pressuport anual d’actuació. 
 
S’ha dut a terme la supervisió del personal contractat. 

 
6.2. Secretaria tècnica 
 

Durant l’any 2018, la plaça ha estat coberta per una persona a mitja jornada (25h/setmana). 
 
A les tasques de la secretaria tècnica es destaca la presentació de tres subvencions, de les 
quals en va ser atorgada una. Destacar també el seguiment realitzat entorn a la presentació 
de candidatures per a la modalitat de Trajectòria del Premi Medi Ambient 2018.  
 
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 2018, hi ha hagut 21 altes de sòcies/socis i 24 baixes.  
 
A 31 de desembre de 2018, DEPANA tenia 949 socis i 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. 


