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1. ÀMBIT D’ACCIÓ AMBIENTAL, TERRITORI I BIODIVERSITAT 

 
1. 1 Procediments 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. 

Al juliol del 2019, presentem escrit a la Comissió 

Europea amb noves aportacions a la Queixa EU-Pilot 

5866/13/ENVI (seguiment dels incompliments de la 
DIA de l’ampliació de l’aeroport i informació sobre els 
futurs projectes previstos per a l’aeroport). 

Des de la Comissió informen que estan fent el 
seguiment del tema. 

Presentem sol·licitud , el 2 de desembre de 2019, 

d’accés a la informació ambiental al Departament de 
Territori i Sostenibilitat respecte de la “Queixa EU-

Pilot 5866/13/ENVI”. 

Després de la denegació de l’accés a la 
informació, en data 20 de gener de 2020 

presentem reclamació a la GAIP (Comissió de 
Garantia del Dret a l’Accés a la Informació 
Pública), que es troba pendent de resolució- 

tenen 2 mesos per resoldre, però durant l’estat 

d’alarma els terminis resten paralitzats-. 

Montseny: Tramitació d’una ILP per a declarar per Llei 

com a Parc Natural el massís del Montseny.  L’ILP es 
presenta conjuntament amb Ecologistes en Acció, 
SEO/Birdlife i la Coordinadora per a la Salvaguarda del 

Montseny. 

Recollida de signatures aturada per l’actual 

situació de confinament (2020). 

Sobre el projecte de Decret sobre la tinença i la cria 
d’ocells fringíl·lids adreçada a l’activitat tradicional de 

concursos de cant, s’acorda que DEPANA realitzarà 
al·legacions al Decret. Es van presentar aportacions al 

Projecte de Decret (juliol de 2019). 

Es proposa denunciar a la Comissió Europea 
l’incompliment de la Generalitat de Catalunya 

al permetre la captura indiscriminada d’ocells 
fringíl·lids. 

DEPANA expressa la preocupació pel nou Decret Llei 
de la Generalitat, que deroga el mapa eòlic fins ara 
vigent, i permetrà ubicar parcs eòlics i horts solars en 

zones protegides. 

 

 
Aquests documents no haurien estat possibles sense la participació de les següents voluntàries: 
Mònica López, Sònia Lozano. El nostre agraïment. 
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1. 2 Procediments judicials 
 

Descripció Estat Observacions 

Recurs de cassació contra la 
Sentència 1070/2018, de 13 de 
desembre de 2018 del TSJCA, sobre 
la modificació puntual del PGM i 
Revisió del Pla especial de protecció 
i millora del Parc Agrari del Baix 
Llobregat 

El Tribunal Suprem inadmet 
l’escrit i ens imposa les costes. 

S’acorda que, abans de fer-ho 
públic, s’informarà als socis. 

Plet contra el Pla Hidrològic de la 
part espanyola de la conca del riu 
Ebre. 

S’ha perdut el plet. Les costes seran assumides 
per la Plataforma. Es planteja 
un recurs d’empara, tot i la 
poca probabilitat d’èxit. 

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

S’ha perdut el plet i s’han de 
pagar costes.  

Es decideix no recórrer al 
Tribunal Suprem.  

Sobre les parcel·les propietat de 
DEPANA, reunió amb els “ocupes” 
en la qual s’acorda que poden 
seguir ocupant les parcel·les mentre 
DEPANA no hi desenvolupi projecte. 

  

 

De cara als pròxims plets, s’acorda que es demanarà procuradora d’ofici i l’advocat de DEPANA, en 

Francesc Espinal, no cobrarà. Així s’evitarà pagar costes en temes futurs. 
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1. 3. Campanyes: 

 
1. 3. 1 Salvem El Calamot i la Riera dels Canyars: 

“Salvem El Calamot i la Riera dels Canyars”: assistència dijous 12 de setembre a la constitució 

d’aquesta nova plataforma. 

 
1. 3. 2 Campanya Salvem l’Olla del Rei: 

Recolzament de la Campanya Salvem l’Olla del Rei amb participació i difusió dels diferents actes de 

la campanya. 

 
1. 3. 3 Càmera foto-trampeig a la Pineda de la Pava: 

Continuació i manteniment de la col·locació i seguiment d’una càmera de foto-trampeig a la pineda de 

La Pava per estudiar la presència d’esquirol. Aquesta és la primera prova científica que constata la 

reproducció de l’esquirol al Delta del Llobregat (fins al mes d'abril). 

 
1. 3. 4 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). 

 
Coordinació del seguiment d’ocells del riu Llobregat realitzat pel Grup local de SEO/BirdLife; realització 

de tres censos al tram del riu entre Bellvitge i Sant Boi. 

 
1. 3. 5 Ni un pam de terra 

Xerrada en la presentació de la plataforma del dissabte 14 de desembre. 
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2. ÀMBIT DE PROGRAMES, PROJECTES I ESTUDIS 

 
2. 1 Ós bru 

 
Durant la primavera 2019 s’ha continuat fent el seguiment de l'ós bru a la Vall d'Aran. 

En total, s'han pogut observar 5 exemplars diferents: una ossa amb dos cadells, un mascle adult i una 

femella adulta. El seguiment s'ha realitzat durant els mesos de maig/juny i l’ossa amb cadells és una 

de les tres osses reproductores localitzades a Catalunya. 

També s'ha portat la gestió de la Casa de l'Ós dels Pirineus a Isil, gestionada per la Fundación Oso 

Pardo, amb gran èxit de visites i ajudant així a la dinamització econòmica de les valls d'Àneu. 

També s'ha col·laborat amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu i donat suport tècnic al sector ramader de 

les valls d'Àneu. 

A més a més, hem estat amfitrions de diverses reunions del programa PyrosLIfe que reunia 

especialistes diversos d' Europa. 

 
D’altra banda, en el mes d’abril, DEPANA i la Fundación Oso Pardo vam signar un conveni de 

col·laboració per a treballar de forma conjunta i permanent a favor de la conservació de l’ós bru del 

Pirineu. L’acord contempla el desenvolupament de projectes i activitats entorn de la conservació de 

l’espècie i del seu hàbitat. Així que, a banda de la investigació aplicada i la comunicació, es desenvolupa 

de nou l’educació ambiental, entre altres àrees de treball. 

 
Finalment, en el curs escolar 2019-2020 s’ha realitzat la campanya escolar “L’ós bru, tresor dels 

Pirineus”, amb l’objectiu de millorar la informació i sensibilització envers aquest emblemàtic animal 

del Pirineu. 

 

Durant l’any 2019 s’han dut a terme 30 tallers a les aules on han participat uns 700 alumnes. En 

aquests, no només es fa una explicació teòrica amb suport audiovisual, sinó que també es convida a 

participar als alumnes perquè integrin millor els continguts a través de jocs i altres materials (mostres 

de menjar, petjada d’ós, ós de peluix amb diferents pesos per conèixer fins a quan poden pesar). 

 

Aquesta primera fase de la campanya s’ha realitzat a escoles de Barcelona, de Vallès Occidental (Sant 

Quirze, Sabadell, Sant Cugat) i del Moianès. La nostra voluntat és donar continuïtat a la campanya i 

estendre-la geogràficament. 

 

A la campanya es tracten qüestions com: Com és un any a la vida d’un ós? Què és el que realment 

mengen? Quants hi ha al Pirineu? És perillós per l’home? També es parla de l’ós com a espècie 

paraigües, ja que al ser un animal tan exigent amb la conservació de l’hàbitat, protegint-lo també 

protegim la resta de fauna i flora del Pirineu. En el marc de la campanya hem editat un pòster que 

donem als participants i un tríptic on s’expliquen breument les accions de DEPANA en l’àmbit de la 

conservació de l’ós bru. 

https://depana.org/2019/04/depana-i-la-fundacion-oso-pardo-treballaran-juntes-a-favor-de-los-bru-del-pirineu/
https://depana.org/2019/04/depana-i-la-fundacion-oso-pardo-treballaran-juntes-a-favor-de-los-bru-del-pirineu/
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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. 

L’any 2019 ha estat marcat, per una absència de convocatòries de les reunions estipulades anualment 

per aquest Consell. Això ha evidenciat una certa manca d’interès del consistori barceloní respecte a 

anys anteriors, en entomar nous reptes com ara la tan sol·licitada per DEPANA prohibició de venda 

d’animals. Recordem que DEPANA porta molts anys instant al consistori barceloní que cal prohibir la 

venda d’animals exòtics per raons ètiques i per ser aquesta activitat, en part, responsable de la greu 

problemàtica que representen les espècies exòtiques anomenades invasores. 

 
En aquest sentit, i formant part d’una comissió municipal consultiva per a la revisió i reforma de 

l’Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d’animals (OPTVA), s’ha treballat intensament i 

s’ha exigit a l’Ajuntament una reforma urgent d’aquesta normativa legal que ha quedat obsoleta en 

determinats aspectes. 

 
- Zoo de Barcelona 

 
Durant l’any 2019 s’ha continuat treballant amb l’objectiu d’intentar millorar el benestar dels animals 

del Zoològic de Barcelona. El maig s’aprova al Ple de l’Ajuntament el Pla estratègic i la reforma de 

l’Ordenança Municipal (OPTVA) que incorpora el text presentat com una iniciativa ciutadana des de la 

Plataforma ZooXXI. S’intenta que ambdós siguin compatibles alhora d’aplicar els canvis al zoo. 

 
Al novembre del 2019 mor la dofí Anak, de 34 anys aproximadament i “matriarca” del grup de dofins 

del Zoo de Barcelona. La causa de la mort va ser un virus que va afectar a tots els dofins però que en 

el cas de l’Anak ha estat mortal. Aquest fet revifa la polèmica sobre l’estat deplorable de les 

instal·lacions del dofinari i el fet que l’Ajuntament encara no hagi traslladat els dofins que hi romanen. 

Aquests són un grup de tres mascles joves, Blau, Nuik i Tuma. 

 
Des del 2016 que es busca sortida als dofins, però fins ara no s’ha trobat una alternativa viable. Només 

dos dofins, la Leia i el Kuni, van ser enviats a l’Oceanogràfic de València. Malauradament els dos 

exemplars han tornat a la rutina de les exhibicions que ja no feien a Barcelona, però sembla que es 

troben en bones condicions. Recordem que l’Ajuntament ha estat 4 anys buscant un espai adequat per 

als quatre exemplars que es van quedar. La prioritat inicial era trobar-los un santuari, però des de 

DEPANA es va denunciar reiteradament que això era una quimera donat que no existeix actualment 

un santuari marí per a dofins. Aquesta via ja s’ha descartat. L’organisme que ha de prendre la decisió 

del trasllat és l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA). En la darrera reunió del plenari del Consell 

de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals celebrada el març d’enguany, després de ser 

interpel·lada per DEPANA, la Presidenta del Zoo de Barcelona va assegurar que els 3 dofins seran 

traslladats el 2020 a un zoo o un aquari europeu, un cop un dels mascles que continua malalt, estigui 

en condicions de viatjar. 
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Per tant, la malaltia de la qual es recuperen podria fer endarrerir el procés. De moment, es manté 

tancada la instal·lació dels dofins i els cuidadors observen com els tres animals assumeixen l’absència 

de l’Anak. 

La manera com ha mort aquest dofí, però, és “indigna” als ulls de molts de nosaltres. L’Ajuntament de 

Barcelona ha estat gestionant el futur trasllat dels dofins de forma negligent. A més cal tenir en compte 

que s’han gastat uns 40.000 € en elaborar un informe de viabilitat d’aquest trasllat a un possible futur 

santuari situat a Baltimore (EEUU). DEPANA ha criticat durament aquest fet. 

 
- La Fundació Barcelona Zoo 

 
S’ha assistit com a patró d’aquesta fundació a la reunió que es va celebrar. Recordem que l’any 2018 

DEPANA va ser escollida juntament amb altres entitats (Libera, FAADA, l’ICAB, I·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona) com a nous patrons provinents del Consell de Convivència, Defensa i 

Protecció dels Animals. Tot i que en aquell mateix any s’acordà que s’haurien de canviar els estatuts de 

la fundació per a poder definir les noves funcions, a hores d’ara, encara no s’han modificat els estatuts, 

tot i la reclamació de DEPANA i altres patrons. 

 

 
- 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 a la fauna autòctona i, especialment,  
molts polls d’espècies d’aus protegides cauen prematurament dels nius. 

 
Recordem que DEPANA va ser alertada durant el juny del 2018 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 recollien del medi estrictament animals 

en perill d’extinció o bé, que suposessin 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. Tots ells també estan protegits per la Llei. 

 
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. 

 
Probablement degut a una manca d’entesa entre el DARP i el DTES es va provocar 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, es va contractar tard, i va resultar del tot 

insuficient. Una furgoneta reforçada a posteriori de les nostres denúncies amb una segona, no podien 

donar a l’abast a tanta recollida, quan ja s’havia donat ordre als Agents Rurals de deixar de fer-ne. 

 
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. 

 
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 engegar 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 
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01/08) Com a mínim és 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 Torreferrussa, el CRAM, el 

CRARC, Vallcalent, etc. i reobrir Can Balasch que podria reforçar les recollides de fauna de la 

província de Barcelona. 

 
Finalment ens va rebre la Consellera del DARP. Una de les peticions que li vàrem fer consistia en buidar 

i habilitar les naus annexes al CRF de Torreferrussa per atendre els animals que no podien ser atesos 

adequadament a Torreferrussa per estar saturat. Aquestes naus allotgen, actualment, perdius que 

utilitzen els caçadors per a la seva activitat. La Sra. Jordà va denegar la nostra petició al·ludint als drets 

que té el col·lectiu de caçadors. Vàrem manifestar que d’aquesta manera és palesa que el DARP, en 

aquest cas, prima els interessos particulars del col·lectiu de caça per damunt de l’interès general que 

és la conservació de la natura. 

També vam denunciar-ho als mitjans de comunicació que se’n van fer ressò. 

 
A la campanya de recollida 2019 de fauna silvestre autòctona protegida que necessita atenció 

veterinària, hem pogut constatar una certa millora en els procediments a causa d’un modest increment 

de recursos humans per part de l’Administració. 

Tot i així, el CRF de Torreferrussa continua sobre saturat durant l’època de recollida d’aquests animals 

i falten recursos per atendre aquesta fauna. La situació no ha deixat de ser força preocupant. 
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2. 2. 1 Projecte D’on venen les tortugues? 

 
Com en anys anteriors, l’any 2019 l’Ajuntament de Barcelona va retallar substancialment la subvenció 

atorgada anualment pel desenvolupament del nostre projecte d’Educació Ambiental “D’on venen les 

tortugues” creat 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 reduït l’any 

2019 la seva presència en escoles de la nostra ciutat amb aquest tallers. 

 
Tot i així, 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: 

L’any 2019 s’han realitzat 13 tallers a grups d’escoles de la ciutat de Barcelona. Agrair-li a la Montserrat 

Pérez la realització d’alguns d’aquests tallers de forma voluntària. 
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2. 3 Projecte d’Aprenentatge i Servei en l’àmbit ambiental 

 
A l’entorn del petit viver forestal que manté el GAF a les instal·lacions de l’Aula Ambiental Bosc Turull, 

des del curs 2017-18 DEPANA acull alumnat que realitza activitats d’Ensenyament Aprenentatge. 

Aquestes activitats inclouen tasques de manteniment del viver i activitats de suport a l’Aula Ambiental 

del Bosc Turull. 

 
En el viver l’alumnat participa en la producció d’espècies autòctones a partir de llavors procedents 

d’espais naturals del nostre medi natural. Amb aquest fi s’utilitzen ampolles de PET i caixes de plàstic 

de fruita com a contenidors. A la presentació Projecte de Viver Forestal Mediterrani 

(https://depana.org/wp-content/uploads/2019/12/Projecte-de-viver-forestal-AABT-1.pdf), que es pot 

descarregar de la secció del GAF de la web de DEPANA, es detallen les característiques d’aquest 

projecte. 

 
Durant el darrer any en el viver del Bosc Turull ha participat directament alumnat d’ESO de l’Escola 

Mare de Déu del Coll i de l’Escola Pia Sant Antoni; alumnat de formació ocupacional dels Tallers Gaudí 

de la Fundació Mercè Fontanilles i alumnat de Batxillerat que realitzaven un curs de monitors de Lleure 

Jordi Turull. 

 
Alumnat de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei també ha donat suport al viver de DEPANA al 

que proporciona plançons amb els mateixos criteris, mantenint un viver filial en el mateix institut. 

 
A aquestes activitats cal afegir les d’alumnat de Primària de les escoles Mercè Rodoreda i Miguel 

d’Unamuno de Santa Coloma de Gramenet que també produeixen plançons que lliuren al viver de 

DEPANA i que després els hi són retornats amb més exemplars per a les plantades que realitzen a la 

Serra de Marina a Santa Coloma. 

 
El curs 2019-2020, tots els centres educatius amb oferta d’ESO haurien 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 desenvolupar un projecte de Servei Comunitari 

més extens. Amb més persones disponibles es podria ampliar l’oferta per part de DEPANA. 

 
En quant a les activitats concretes que es desenvolupen amb DEPANA en APS d’àmbit mediambiental 

en el marc del Servei Comunitari de l’ESO tenim el 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 

que inclou: 

- Preparació, amb les ampolles reciclades, de 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. 

https://depana.org/wp-content/uploads/2019/12/Projecte-de-viver-forestal-AABT-1.pdf
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- 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 de les observacions 

corresponents. 

- Trasplantar exemplars de contenidor petit a contenidor més gran. 

- Regar el viver. 

 
Les activitats de suport a les instal·lacions de l’Aula Ambiental del Bosc Turull inclourien: 

- Identificació i erradicació 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 

 
En quant a la col·laboració amb el Parc Natural de la Serra de Collserola tenim que: 

- El Consorci del PN de la Serra de Collserola pot establir 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. on 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 PN. 
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2. 4 Parc a Taula 

 
El Parc a Taula és un programa de desenvolupament econòmic, promogut per la Diputació de 

Barcelona, en que 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. 

 
Al 2019 s’han gestionat les altes i baixes al programa amb 298 empreses adherides, de les quals 28 són 

allotjaments, 32 cellers, 36 establiments i elaboradors, 126 productors i 76 restaurants. Del total, 8 són 

del Parc de la Serralada de Marina, 50 són del Parc de la Serralada Litoral, 26 del Parc del Castell de 

Montesquiu, 4 del Parc del Foix, 66 del Parc del Garraf, 54 del Parc del Montnegre i el Corredor, 6 del 

Parc d’Olèrdola, 60 del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i 24 del Parc Natural i Reserva 

de la Biosfera del Montseny. 

 
En quant a Xarxes socials s’han gestionat les tres xarxes socials del programa (Facebook, Instagram, 

Twitter). S’ha obert un perfil a Google My Business, s’ha obert un compte a WhatsApp Business 

associat a un nou número d’atenció del Parc a taula: 663 826 072. A més l’App del Parc a taula s’ha 

decidit de fer una futura eliminació, 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. La web en sí es renova. En 

coordinació amb l’OTI s’ha definit l’estructura de la nova pàgina web i el disseny. Base de dades de 

premsa i comunicació: S’ha treballat en l’ampliació generat un arxiu amb 600 contactes de periodistes 

i bloggers i altres divulgadors del món de l’enogastronomia i el medi ambient. 

 
Amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya es 

produeix una reunió el 12 de febrer amb l’objectiu de cercar aliances amb la Consellera del DARP, la 

Sra. Teresa Jordà i Roure; el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del 

DARP, el Sr. Carmel Mòdol i Bresolí; el Coordinador en l'àmbit d'Espais Naturals de la Diputació de 

Barcelona, el Sr. Jordi Padrós Selma; i el responsable del Parc a taula, Xavier Roget Padrosa. 

 
S’ha participat com a oients en el Science & Cooking World Congress, celebrat a Barcelona del 4 al 6 de 

març de 2019. 

 
S’assisteix al Tercer Congrés Català de la Cuina 2019-2020 el dia 28 novembre. En destaquen dues 

ponències: La de Josep Roca (Celler de Can Roca) marcant el full de ruta del que hauria de ser el 4rt 

Congrés Català de la Cuina. I la del Dr. Antoni Bulbena (UAB) parlant sobre neurogastronomia, cuina i 

salut. 
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- Llibret d’experiències del Parc a taula: 

 
S’ha creat i definit aquest subproducte del Parc a taula. S’ha treballat en la identificació de 23 

experiències: 8 en el Parc del Garraf, Olèrdola i Foix; 1 en el Parc de la Serralada Marina, 4 en el 

Parc de la Serralada Litoral i 10 en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Han 

col·laborat en l'elaboració un total de 47 empreses del territori. 

 
Promoció de les Experiències Parc a taula. Per treballar en la promoció i divulgació del fulletó en 

el territori de la Xarxa de Parcs Naturals, s’estan portant a terme reunions amb l’Oficina Tècnica 

de Turisme i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona, així com amb els 

Consells Comarcals de les distintes comarques de l’àmbit territorial esmentat. 

 
Àpats temàtics del Parc a taula: S’ha creat i definit aquest subproducte del Parc a taula. S’ha 

treballat en l’organització del segon àpat temàtic, dedicat a l’espigall, adreçat a periodistes i 

comunicadors. Un àpat organitzat pel Parc a taula en col·laboració amb l’Escola d'Hostaleria de 

Sitges, l’associació de productors Espigalls del Garraf i la DO Penedès. Els alumnes de l’Institut 

Joan Benaprès Escola d’Hostaleria de Sitges han concretat la seva proposta culinària en sis plats. 

La DO Penedès va fer una proposta de maridatge exclusiu per a cadascú dels plats presentats. 

Aquest acte forma part de les jornades de l’espigall. 

 
Col·laboració amb les jornades de l’espigall amb Node Garraf: Campanya espigalls del Garraf 

novembre 2019- gener 2020. Proposta per unificar en un mateix programa les diferents 

iniciatives que es duen a terme en el territori amb l’objectiu de potenciar la divulgació i consum 

de l’espigall del Garraf. Acte començarà a La Llotja Organitzat per Node Garraf al novembre, 

continuarà amb la quinzena de l’espigall on es podran degustar diferents receptes en els 

restaurants de Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. Es realitzarà un Sopar de l’espigall, 

organitzat pel Gremi d'Hostaleria de Vilanova. Tindrà lloc també una jornada sobre el cultiu dels 

espigalls, organitzada pel Parc del Garraf. Tindrà lloc actes com la festa de l’espigall (degustació 

d’espigalls, conta contes i receptari), organitzada per l’Associació del Garraf, amb la col·laboració 

de Node Garraf i el Mercat del Centre, l’espigall a l’escola i la quinzena de l’Espigall al restaurant 

de l’Escola d’Hosteleria de Sitges. 

 
Curs d’autocontrol i Curs d’informació als consumidors. En col·laboració amb el Servei de Salut 

Pública de la Diputació de Barcelona s’ha ofert dos cursos per al personal d’establiments 

alimentaris minoristes i de restauració. Els cursos no s’han arribat a portar a terme per no arribar 

al mínim obligatori d’inscrits. 

 
- Premis del Parc a taula: 

 
Els premis del Parc a taula tenen per objectiu reconèixer públicament la tasca de les empreses i 

entitats vinculades al programa PaT que, a través de la seva activitat, es distingeixen per la seva 

contribució a la sostenibilitat dels espais naturals de la província de Barcelona. Així doncs, s’ha 

publicat l’anunci de la convocatòria que incorpora les bases específiques dels Premis del Parc a 
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taula 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data de 18 de gener. El 

lliurament de premis va tenir lloc el 3 de juny, a l'Espai Francesca Bonnemaison (sala cuina). El 

jurat era format per 9 persones, vinculades a la Diputació de Barcelona, al programa Parc a taula, 

a la Xarxa Productes de la Terra, a l’Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica i, 

també, a la revista La Torre i la Fundació Alícia. Els guardonats en aquesta primera edició han 

estat per a cadascuna de les 7 modalitats dels premis: 

 
1) Recuperació de varietats antigues del Vallès Oriental, presentat per Montserrat Val Soriano 

d’Assaboreix la Terra, de Cardedeu, en la categoria de distinció a la contribució a la recerca, 

recuperació o promoció de races i varietats agroalimentàries pròpies del territori (Parc Natural 

del Montseny). 

 
2) Castanya de Viladrau, presentat per Castanya de Viladrau en la distinció de recerca, 

recuperació o promoció del patrimoni cultural o natural (Parc Natural del Montseny). 

 
3) Formatgeria i granja de cabres ecològiques dedicada a l’ecoturisme, presentat per Làctics 

Casanueva - Artelac, de Sant Vicenç de Castellet, per la contribució i promoció de la cuina de 

proximitat i venda de productes agroalimentaris i artesania de proximitat (Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac). 

 
4) Recuperació de l’oli de vera, presentat per Pere Fabrés Forn de El Molí del Mig, de Mura (Parc 

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac), Distinció a la participació o promoció en projectes 

territorials o temàtics associatius vinculats a la visió de Parc a taula. 

 
5) Truita d’espigalls, botifarra negra i del perol, millor plat Parc a taula, presentat per l’Escola 

d’Hostaleria de Castelldefels (Parc del Garraf). 

 
6) Viticultura sostenible ecològica i natural a Arenys, d’Arenys de Munt, en la distinció per la 

imatge i desenvolupament de marca en producte o servei sostenible o saludable, presentat per 

Joan Munich de Celler Talcomraja (Parc del Montnegre i el Corredor). 

 
A més a més, s’ha fet la revisió de l’inventari i de l’estat de conservació de les carpes del Parc a taula, i 

s’han substituït els faldons per uns de nous, ja que estaven molt deteriorats. 
 

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 Parc a taula. S’ha nodrit 
el Pla d’Actuacions de les CETS. I participen activament en els grups de treball de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible del Parc del Garraf i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

 
- Programa Maistru Torra: 

 
El Parc a taula ha rebut la visita del programa Maistru Torra, que té per objectiu fomentar la 

mobilitat dels sards a través de la realització d'experiències de treball. Així, el Parc a taula 
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ha comptat amb la col·laboració de la sarda Barbara Boi, arquitecta i docent de professió, 

amb experiència laboral en planificació urbanística, restauració del patrimoni històric i 

dinamització socioeconòmica. Durant la seva estada a Barcelona la Barbara Boi ha estat 

tutelada per Depana. Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, l’entitat que gestiona el 

Parc a taula per encàrrec de la Diputació de Barcelona. I hem pogut conèixer experiències 

de programes afins, com el programa Gruppo di Azione Locale GAL SGT Sole Grano Terra 

(GAL SGT) de les regions sardes del Sarrabus-Gerrei, Trexenta i Campidano di Cagliari. La 

Bàrbara també ha estat implicada en la gestió del programa. I també ha tingut l’oportunitat 

de conèixer alguns dels territoris adherits al programa (Parc del Garraf), algunes iniciatives 

territorials vinculades amb el Parc a taula (Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts i els 

horts de Can Grau dedicats a la recuperació del conreu d'espigall al Parc del Garraf) i algunes 

de les empreses adherides al programa Parc a taula (Cuscó Berga - Plaques de Cava). 

 
S’ha iniciat el recull del receptari del programa, que serà incorporat al web del projecte. 

 
S’ha adequat el dossier a les novetats del programa. 

 
S’ha fet un recull fotogràfic dels esdeveniments organitzats pel 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”. S’han portat a terme 

durant aquest 2019 diferents reunions del grup de treball format per l’ajuntament de Sant Pere 

de Ribes, el Parc del Garraf, el programa Parc a taula, la Fundació Alícia i la Universitat Autònoma 

de Barcelona. S’han iniciat els contactes amb establiments i productors membres del Parc a taula 

i del municipi de Sant Pere de Ribes. 

 
En col·laboració amb la Xarxa de Productes de la Terra, s’han iniciat els acords per anar 

conjuntament a la Fira que tindrà lloc del 20 al 23 d’abril del 2020. S’ha obert la preinscripció 

per a expositors a la Fira Alimentària 2020 bases i obert el període d’inscripcions. 
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Parc a taula ha disposat d’estand propi a la Fira Àpat, 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 i 8 d’octubre). la fira professional de l'alimentació i la 

gastronomia catalana amb una participació excel·lent, i amb un espai dedicat al Parc a taula 

 
Hem col.laborat en el Parc del Garraf, amb la presencia de productes de proximitat a la fira La Matinal 

dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix aplega prop de 250 persones El diumenge 3 de novembre, 

dins el programa Viu el parc dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix, es va celebrar la Matinal al 

recinte del Conjunt monumental d'Olèrdola. La jornada va omplir l'indret de tallers, música i activitats 

diverses. Enguany, el programa Parc a taula també va tenir presència a la Matinal, amb una mostra de 

productors de vins ecològics i també d'embotits artesans. 

 
Intercanvi d'alumnes de cuina de l'Alguer i l’Escola d’Hosteleria de Sitges, al Parc del Garraf. S’està 

treballant en l’elaboració dels convenis que regiran l’acord. 
 

Participació a la comissió del Consell Català de l’Alimentació, impulsat per Agricultura. Generalitat de 

Catalunya. El Parc a taula forma part de la comissió de Gastronomia i Territori. Durant els propers 15 

mesos farem les nostres aportacions al Pla estratègic de l’alimentació a Catalunya 2020-2025 amb 

l’objectiu d’assolir un pacte nacional per a la política alimentària. 

 
La primavera a la serralada Marina. Tres productors adherits al Parc a taula han participat a la 4a edició 

de la festa “La primavera a la serralada Marina”, celebrada a l’entorn de la masia de Can Miravitges i 

de l’Escola de Natura Angeleta Ferrer de Badalona; Conreu Sereny (producte d'horta), Masia Coll d'en 

Canyet (vins) i Ca l'Abella (productora de mel), són els productors del Parc a taula vinculats al territori 

del Parc de la Serralada de Marina que hi ha pogut exposar el seu producte i oferir degustacions. 

 
Música als Parcs. Hem col·laborat en els 5 concerts organitzats als diferents parcs en la realització i la 

presencia de productes de proximitat en els esdeveniments. La fusió balcànica de Dj Click tanca el 

primer cicle 'Música als parcs 2019. Sons de la Mediterrània'. Amb la voluntat de continuar treballant 

per la difusió de la cultura als espais naturals protegits que formen part de la Xarxa de Parcs Naturals i 

amb la idea d’incorporar la música mediterrània com a una expressió que pot enfortir els vincles 

existents entre les persones i el territori, així com entre els espais naturals protegits de la Mediterrània, 

aquest 2019 s'ha posat en marxa el primer cicle 'Música als parcs' que, el diumenge 1 de desembre, va 

arribar al seu cinquè i darrer concert. La proposta desenvolupada durant el 2019 ha constat de cinc 

concerts, inclosos en el programa Viu el parc. Després de Gani Mirzo & Neila Benbey i Juan José Barreda 

(Kurdistan & Algèria), Jordi Molina (tenora, Catalunya), Cesare Dell’Anna (Puglia, Itàlia) i Rachida 

Aharrat & Cristina Arribas, Cristina Manrique, Lena Nouar i Mònica Arrabal (el Marroc & Catalunya), el 

darrer ha estat el concert vermut amb l'actuació del Dj Click i la seva música fusió balcànica (França & 

Moldàvia) a l’Escola de Natura Can Grau (Olivella). 
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Concert de la Judit Neddermann al Parc del Foix. El dia 12 d’octubre va tenir lloc a la plaça de Castellet 

(Castellet i la Gornal). el concert gratuït de la Judit Neddermann al Parc del Foix, amb la participació de 

Pau Roget. Es podia complementar amb visites al Castell de Castellet i degustació i venda de vins de la 

Denominació d'Origen Penedès (de 17h a 21h). 

 
Sessió de treball per l'impuls de l'alimentació de proximitat amb Parc a taula, que ha tingut lloc amb el 

cuiner Marc Ribas, al Mercat del Ninot. 

 
Parc a taula participa a la III Trobada Creixement de l'alimentació en el marc de Fira ÀPAT, celebrada 

el 4 d'abril al Mercat del Ninot de Barcelona. S’hi va presentar la plataforma MultipliCat per impulsar 

el consum del producte de proximitat al consumidor final, que engloba diverses iniciatives i entitats. 

També es van posar en comú les diferents accions per promoure el consum de proximitat al 

consumidor final que les entitats participants estan duent a terme. Juntament amb el Parc a taula, 

també hi donen suport Agricultura. Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament Generalitat 

Catalunya, Diputació de Barcelona (Parc a taula), Ajuntament de Barcelona, Marca Cuina Catalana, 

Catalunya Comerç, Mercats de Barcelona, Gerència FIHR Barcelona Gremi de Restauració de 

Barcelona, Mercabarna, JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya). 
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3. ÀMBIT D’ACTIVITATS 

 
3. 1 Relació d’activitats 

 
Aquest any 2019, 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”. 

L'any 2019 el grup d'activitats ha proposat un seguit d'activitats que es poden consultar a l’apartat 

“l’agenda de Depana” de la web de DEPANA www.depana.org.  

 

En general, estem satisfets amb els resultats obtinguts. Les activitats es poden fer gràcies a uns 12 

voluntaris que col·laboren activament, regularment i incombustiblement. 

 

Volem reiterar a l'assemblea que un dels puntals de la imatge exterior de DEPANA són les activitats 

que oferim. 

 

Per intentar implicar més socis en la tasca de les activitats, vam començar el projecte "Fem lluir 

DEPANA", consistent en arranjar de mica en mica la seu, convidant a tots els socis a venir. Hem fet 

molta feina a l'entrada de la seu, reestructurant-la, pintant-la, millorant el mobiliari i la il·luminació... 

Malgrat tot només hem aconseguit una nova incorporació, passant de tres membres actius a quatre. 

Reiterem que el nostre número és del tot insuficient per la tasca a fer. 
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3. 1. 1 Sortides 

 
L’hivern a l’Estany d’Ivars: la llacuna s’omple d’ocells 19 de gener Noguera 22 

“Etapa VII” Vallvidrera (sup) – Floresta 22 de gener Collserola 28 

Curs de rastres hivernals 26 i 27 de gener Pedraforca (Saldés) 10 

Acció Forestal 27 de gener Collserola 4 

Pont de Pedra de les Arnaules 2 de febrer Confluència Llobregat amb Cardener 0 

Les parets de l’infern 10 de febrer Carretera de les Aigües (Barcelona) 12 

Trobada de voluntaris 15 de febrer Seu de DEPANA 20 

Recuperació de la Font de la Riba 17 de febrer Sant Quirze del Vallès 15 

Camí de Fonts 19 de febrer Collserola 33 

Meandre de Castellbell 2 de març Llobregat (alçada de Castellbell) 12 

Aigua i aus 19 de març Llobregat (alçada Collserola) 40 

Acció Forestal 24 de març Collserola 9 

El Camí dels Feliuencs a Gallifa 30 de març Vallès Oriental 18 

Observació de cetacis en llibertat... 7 d’abril Garraf 10 

Montserrat 16 d’abril Montserrat 6 

El fascinant món de les abelles 27 d’abril Can Parcala (Cabrera de Mar) 15 

Posem ulls a la mar! 28 d’abril Garraf 5 

Observació de cetacis en llibertat... 28 d’abril Garraf 8 

Les plantes medicinals de la Serra de Galliners 4 de maig Serra de Galliners 30 

Observació de cetacis en llibertat... 5 de maig 6 juny Garraf 6 

Acció forestal 5 de maig Collserola 11 

Sortida per l’Alta Garrotxa 12 de maig Garrotxa 11 

Les gorges del Foix 19 de maig Alt Penedès 6 

Can Catà 21 de maig Collserola 27 

Fotografiem Barcelona 11 de juny Collserola 18 

Acció Forestal 16 de juny Collserola 8 

L’espectacle de la flora de muntanya a Setcases 29 de juny Alt Ter 11 

Les fonts de Collserola 17 de setembre Collserola 10 

Ermites i masies 15 d’octubre Collserola 23 

Dofins a la tardor 19 d’octubre Garraf 5 

Acció Forestal 20 d’octubre Collserola 18 

Els voltors d’Alinyà 26 d’octubre Muntanyes de Fígols i d’Alinyà 15 

El miracle de la natura 9 de novembre Solsonès 11 

Garraf al descobert 17 de novembre Garraf 9 

Sant Feliu 100% 19 de novembre Sant Feliu del Llobregat (Collserola) 26 

Acció Forestal 24 de novembre Collserola 5 

Jornada de Neteja Alegre 1 de desembre Serra de Galliners 1 

Camí de Ronda Tossa de Mar 14 de desembre Tossa de Mar 11 

Acció Forestal 15 de desembre Collserola 4 
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3. 1. 2 Tallers 

 
Contes reciclats 30 de març 25 

Hort urbà d’hivern 24 d’octubre 7 

Curs d’il·lustració d’insectes 26 i 27 d’octubre 0 

Per Nadal, recicla i redueix 21 de desembre 0 

 

 
3. 1. 3 Xerrades 

 
Perú: Costa, Andes i Amazones 14 de març 12 

Immersió botànica a Austràlia Occidental 4 d’abril 20 

Estratègies en el vol dels ocells 9 de maig 6 

Nit de ratpenats 14 de setembre 8 

Borneo: la terra de l’Orang-hutang (l’home dels boscos) 13 de novembre 24 

 

 
3. 1. 4 Fires 

 
Durant el 2019, no s’ha participat a cap fira. 

 
3. 2 Grup d’acció forestal 

 
Durant el 2019, el GAF ha realitzat diverses activitats de reforestació a Collserola i de manteniment al 

Bosc Turull. La majoria d’elles obertes als socis i al públic en general, amb una participació global de més 

de 120 persones. Durant les activitats s’han realitzat plantacions d’arbres (alzines i roures) i arbustos 

(aladern, cirerer d’arboç, llentiscle, marfull...) i eliminació de plantes al·lòctones invasores i també s’ha 

fet neteja i arranjament de camins. 

Enguany ens hem reunit i coordinat amb el Parc de Collserola. 

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. 

 

 
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 
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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 Natural 

de la Serra 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, 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. 

 

 
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 (d’ara en endavant CPNSC) té establert un 

programa d’accions de voluntariat en el que hi estan implicades diverses entitats. DEPANA n’és una 

d’elles, i la nostra col·laboració ha continuat centrant-se en dos àmbits: Accions del GAF (Grup d’Acció 

Forestal) i les Sortides de DEPANA-Caminants Collserola. 

En el primer cas es va realitzar com era pertinent una reunió el 12 de desembre amb la representant 

per a les entitats de l’Àmbit de Participació i Ús Públic del CPNSC, amb concreció del Pla de Treball per 

al 2020 del “Projecte de col·laboració del Grup d’Acció Forestal (GAF) de DEPANA en la difusió dels 

valors del Parc i la conservació i manteniment de diferents espais naturals i construïts del Parc natural 

de la Serra de Collserola”. 

 

Cal dir que, com és també habitual, tot ha estat exposat en el context de les Trobades “Col·laborem 

amb el Parc” que el CPNSC realitza amb totes les entitats que realitzen projectes en conveni de 

Col·laboració amb el Parc (Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CC 

CPNSC)). 

 
El CPNSC 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 (d’ara en endavant CC). 

Cada any es realitzen, com a mínim, dues reunions del CC CPNSC. DEPANA hi té representació, i 

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 15 

reunions són elevades per les entitats membres al CC CPNSC. 

(veure també https://www.parcnaturalcollserola.cat/consell-consultiu/)  

 

https://www.parcnaturalcollserola.cat/consell-consultiu/
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En concret cal destacar: 

 

- Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 

(PEPNat) 

La presentació d’al·legacions el 9 de gener del 2019, l’aprovació inicial el 10 de gener, i la provisional 

el 30 d’abril. (http://www.collserola.org/PCDC_NotaPremsaAl-legacions_201902.pdf) 

 
La DGPA retarda actualment l’aprovació definitiva del PEPNat i les MPGM, molt probablement per 

raons relacionades amb la concreció sobre què passa amb els ERE’s i per l’excés d’incorporació al 

catàleg d’edificacions i masies rurals. La intenció de la PCDC ha estat la interlocució amb la DGPA per 

tal de solucionar aquests punts i facilitar la definitiva aprovació del PEPNat. 

 
- SOS Rierada 

La PCDC forma part de SOS Rierada, que treballa per evitar la concreció d’una macrourbanització 

planejada per l’Ajuntament de Molins de Rei. Aquesta urbanització comptaria amb 261 cases, i 

multiplicaria la seva superfície eliminant 25 Ha de terres forestals i augmentant el nombre d’habitants 

de l’actual urbanització. El projecte de l’Ajuntament s’empara en la legalitat dels criteris obsolets del 

PGM de 1976 i els Plans d’Urbanització aprovats pel Consistori el 2017. Aquesta macrourbanització 

malmetria definitivament la possible connexió entre els dos fragments en que queda partida 

actualment la Reserva Natural Parcial de La Rierada-Can Balasc. 

 
- Estratègia de regulació de l’Ús Públic 2016-2020 

En relació a l’Ús Públic, hi ha hagut conflicte, sobretot, amb les BTT. S’ha produït la pressió de grups 

ciclistes que volen modificar les restriccions que estableixen les regulacions actuals i el PEPNat. Hi ha 

pressions tant de ciclistes vinculats a determinades associacions de BTT, com d’empreses que tenen 

interessos cicloturístics. Cap ajuntament fa complir realment la normativa, i el CPNSC es renta les mans 

dient que la guarderia del Parc no té facultats per actuar-hi. D’aquí que molts ciclistes percebin com 

un dret el poder circular arreu sense cap restricció. En concret, en la Sessió Extraordinària monogràfica 

del 29/10/2019, la Plataforma Collserola Sport Respecte Ciclisme va exposar les seves intencions de 

promocionar Collserola com a àmbit d’activitats de trial amb BTT. 

 
- Franges forestals 

Intenció del CPNSC de realitzar actuacions forestals durant la primavera (5 de febrer) 

Malgrat els criteris científics (CREAF) i tècnics (normativa i recomanacions DIBA), el CPNSC no accepta 

interrompre els treballs en les franges forestals en època de cria (7 de maig). En Marià Martí ho justifica 

indicant que és impossible distribuir les tasques d’una altra manera i fer front al perill d’incendi de les 

cases. La PCDC manifestàrem el nostre desacord i demanàrem resposta per escrit a la demanda que 

entràrem per registre. 

 

 

 

 

http://www.collserola.org/PCDC_NotaPremsaAl-legacions_201902.pdf
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- Alimentem Collserola 

Comissió de Seguiment d’Alimentem Collserola (18 de juny) 

https://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem-collserola/ 

http://www.arrandeterra.org/ 

El projecte «Alimentem Collserola! Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola» té per objectiu 

promoure sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles i la reactivació de l’activitat agrària en 

l’àmbit d’influència del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

 
- Possible relleu, per jubilació, del director-gerent, Marià Martí 

Comunicat de la PCDC (29 de setembre) http://www.collserola.org/notaPCDC-2019.pdf 

La Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola, davant el proper relleu d'en Marià Martí, director 

gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, demana que la nova persona que ocupi 

el càrrec sigui una persona de reconegut prestigi ambiental. 

 

 

3.4. Can Parcala 

 

 - El fascinant món de les abelles, 27 d’abril del 2019 

La següent primavera d’haver realitzat el guiatge amb l’expert apicultor que gestiona els ruscos de Can Parcala, 
vam repetir aquesta activitat atès que agrada molt als nostres socis i participants, siguin grans o petits. És 
quelcom amb el que s’aprèn molt, és ben entretingut i va en línia (com és d’esperar) amb els valors naturalístics 
de l’entitat. 

 

 - Nit de ratpenats, 17 de setembre del 2019 

Aquesta vegada vam canviar els matins assolellats de la finca, per l’agradable fresca estiuenca del vespre. Amb 
el ponent i educador ambiental Sergi Tornés, es va fer xerrada informativa sobre les ratapinyades, animals de 
la nit tant misteriosos com imprescindibles, en la qual vam mirar d’esbrinar la seva vida i costums. Tot seguit, 
vam fer albiraments amb aparell per detectar-ne els seus ultrasons inclòs. 

 

- Projecte de restauració d’una bassa 

Restauració d’una bassa i afavoriment de la biodiversitat a Can Parcala tot reintroduint de nou el gripau 
d’esperons. Aquesta gestió va ser col·laboració de DEPANA, juntament amb la Societat Catalana d'Herpetologia 
i la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis, per tal de recuperar un espai de Can Parcala i donar-li major 
funcionalitat, a l’hora de reforçar el concepte de connector ecològic. En aquest cas en concret, d’amfibis locals 
per la destrucció del seu hàbitat natural (el Maresme) que cada vegada es troben en una situació més 
preocupant. 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem-collserola/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem-collserola/
http://www.arrandeterra.org/
http://www.collserola.org/notaPCDC-2019.pdf
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3. ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

 
4. 1 Difusió i comunicació 

 
Des de la seu de DEPANA, durant el 2019, s’han elaborat i enviat 4 comunicats de premsa: 

 
- Comunicat de premsa: s'estableix l'esquirol al delta de Llobregat 

 
- Comunicat de premsa: Dimecres 24 d’abril: DEPANA i la Fundación Oso Pardo treballaran 

juntes a favor de l’ós bru del Pirineu 

 
- Comunicat de premsa: Dilluns 29 d’abril: DEPANA demana a la Generalitat més recursos per a 

la recollida i rescat de fauna protegida 

 
- Comunicat de premsa: Dilluns 29 juliol 2019: Depana reclama una nova AIA per als futurs 

projectes previstos a l’aeroport de Barcelona. 

 
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. 
 

A més, DEPANA va assistir a la Marxa pel Clima celebrada el 27 de setembre. 

 
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 amb 405 publicacions pròpies 

o compartides a 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: 

 
-Presentació del Llibre “Els sistemes naturals del delta del Llobregat” del Institució Catalana d’Història 

Natural. 

El dimecres 6 de febrer a El Prat de Llobregat, a càrrec de Joan Pino i Josep Germain. Diversos capítols 

han estat elaborats per socis de DEPANA. 

 
-Entrevista a Raúl Bastida (coautor del Llibre) a Ràdio Prat el 24 de febrer de 2019 en relació al llibre 

"Els sistemes naturals del Delta del Llobregat", al programa “La Radio del Somormujo”. 
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- Comunicat de premsa: “S’estableix l’esquirol al delta del Llobregat”. El 26 de febrer de 2019. Dintre de la 
campanya de seguiment dels esquirols a les pinedes del Delta. 

 
- El 9 de abril de 2019. Reportatge a TV3 donant a conèixer l’estudi realitzat per S.O.S. Delta Llobregat 

i DEPANA, sobre els esquirols vermells de la pineda de La Pava (Gavà). Es constata el retorn dels 

esquirols al Delta del Llobregat. 

 
- El 25 de maig de 2019, DEPANA comunica a les xarxes que: "És la ciutadania la que té el poder 

d’exigir la protecció i la conservació dels espais naturals condicionats per l’especulació urbanística". 

I per tal de que la ciutadania estigui informada de la situació actual i prengui consciència, Depana posa 

a l'abast tota la informació referent a les accions dutes a terme per la protecció del Delta del Llobregat. 

(info@depana.org) 

 
- Col·laboració amb un article al setmanari EL LLOBREGAT, en relació als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de la ONU. Desembre 2019 

 

- Aportacions regulars d'articles a l’Agró Negre. 
 
 

4. 2 Publicacions 

 
4. 2. 1 Agró Negre 

 
La revista Agró Negre arriba el 2019 al seu quinzè any de vida. Continua representant el millor i gairebé 

únic vincle que l’entitat DEPANA manté amb els seus socis i simpatitzants, juntament amb els 

enviaments periòdics per mail. La revista ens permet informar de manera resumida i actualitzada de 

les actuacions que porta a terme l’entitat tant en l’aspecte de defensa ambiental i iniciatives jurídiques, 

com quant a sortides naturalistes, tallers, cursos, campanyes, etc. 

Mantenim, amb una certa dificultat, la periodicitat de dues revistes a l’any, de 28 pàgines en lloc de 

24. La revista ha seguit prioritzant mantenir una certa vinculació amb l’actualitat del panorama 

ambiental a Catalunya i al món. Molts cops els esdeveniments de rigorosa actualitat dins d’aquest 

àmbit ens han obligat a reorientar el contingut de la revista quan ja s’havien programat altres temes. 

Comptem amb un consell de redacció reduït però força actiu. És per això que des d’aquestes línies 

aprofitem novament l’oportunitat per animar als socis que estiguin motivats, a incorporar-se a l’equip 

o a col·laborar en la mesura de les seves possibilitats. 

Un cop més, les feines de maquetació han estat assumides pel soci Oriol Muntané i s’ha imprès a la 

impremta Gràfiques Robert, amb molt bons resultats. 

 
Al llarg de 2019 han vist la llum dues edicions, les revistes núm. 36 i 37, que com a recordatori 

desglossem tot seguit. 
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Revista 36, editada i enviada als socis a mitjans de gener. 

Portada, dedicada a la desaparició dels Coralls, un tema ambiental d’abast mundial. 

La denúncia a càrrec de la plataforma SOS Costa Brava, denunciant una nova urbanització a Llançà. 

Editorial, sobre la donació a DEPANA de dues finques al Delta del Llobregat. 

Secció Acció Ambiental: Un complet informe sobre l’agressió ambiental a la valuosa roureda de Can 

Verdalet, a Tordera. 

El retorn de l’esquirol a les pinedes del Delta del Llobregat. 

Oposició a l’absurd projecte del Wavegarden o parc d’onades a Montgat. 

Alerta davant l’amenaça de reobertura d’una mina de tungstè a cel obert a la Vall de Salau, dins del 

Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

Secció Agrociència: Reportatge sobre els boscos primaris relictes de Bialowieza i Biebrza a Polònia. 

Problemàtica de les nacres, un mol·lusc en perill d’extinció. 

L’entrevista de la secció “a prop NATURALMENT” ha tingut al professor Josep Maria Mallarach com a 

protagonista. 

Centrals: Un repàs a la situació dramàtica dels esculls de corall al món, a partir d’un recomanable i 

impactant documental, Chasing Coral, que ho denuncia. 

La secció “Converses amb els socis” està dedicada a la nostra consòcia Teresa Sabaté, integrant els 

darrers anys del grup d’activitats de DEPANA i vinculada a l’entitat des de fa molts anys. 

La secció en positiu l’Agró Verd ha ofert diverses bones notícies, com l’alzina de Gràcia salvada, la llei 

que protegeix els cabals dels rius o la presència de gats salvatges a l’Albera. 

La secció Miscel·lània aporta diferents mininotícies de l’àmbit ambiental. 

La secció Activitats fa un repàs de les diferents sortides naturalistes i tallers que s’han portat a terme 

entre juny i desembre del 2018, en un reportatge ben il·lustrat. 

La secció Agromaníacs comenta un web sobre consum zero: consumconscient.rezero.cat i la 

interessant obra de JC De la Fuente Lobos, linces y osos. 

La darrera plana interior està dedicada a una planta molt comuna i alhora molt sorprenent, l’olivarda. 

La Contra està dedicada a l’esmentat tema de la mina de la vall de Salau. 

 
Revista 37, editada i enviada als socis el setembre de 2019 
Portada dedicada a les Obagues del riu Corb, amb la foto d’una de les singularitats botàniques que 

s’hi poden trobar, el marcòlic vermell. 

La denúncia ha tingut com a entitat convidada a la Plataforma Salvem Coll de Pal, que s’oposa a les 

obres d’ampliació de les pistes d’esquí de la Molina. 

L’editorial ens parla dels 25 anys del referèndum per protegir l’emblemàtica platja Castell a Palamós, 

salvada in extremis dels projectes urbanístics en curs. 

Secció Acció Ambiental recull dues iniciatives, l’adequació d’una nova bassa per als amfibis al Maresme, la 
signatura del conveni de DEPANA amb la Fundación Oso Pardo i denúncia les noves propostes d’ampliació de 
l’aeroport de BCN sobre espais naturals protegits. 
Breu resum de l’assemblea de Depana, celebrada el dissabte 16 de març. 
La secció Agrociència ens porta un article que reflexiona sobre la Transformació social i el canvi climàtic, a càrrec 
de Joan David Tàbara. 
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La secció en positiu l’Agró Verd ens parla del retorn del samaruc a Catalunya i de l’esforç portat a terme 

per la plataforma SOS Samaruc. 

Les planes centrals denuncien la tala indiscriminada de pins i roures en un espai protegit molt valuós, 

les Obagues del riu Corb. 

La secció Converses amb els socis està dedicat al nostre consoci Xavier Torrents, membre actiu des de 

fa anys del grup d’Activitats de Dpn i del Grup d’Acció Forestal GAF. 

L’entrevista de la secció “a prop NATURALMENT” ens apropa a la màxima experta en sons de natura 

de Catalunya i col·laboradora habitual de Dpn Eloïsa Matheu. 

La Misce ens aporta diferents mininotícies dins de l’àmbit naturalístic i ambiental, com ha estat el 

rècord d’observacions de papamosques de collar a Catalunya aquesta temporada. 

La secció d’Activitats ens fa el repàs de totes les sortides i tallers realitzats entre gener i juliol de 2019, 

en un article ben il·lustrat. 

La secció Agromaníacs ens apropa un magnífic web sobre botànica del nostre company Romà Rigol 

allucdecuc.blogspot.com, i la novetat editorial Els heteròpters de Catalunya, de Goula, Roca-Cusachs i 

Osorio. 

El reportatge d’aquesta secció està dedicat a la iniciativa emprenedora d’un grup de joves amb 

l’aplicació Go Zero Waste, que busca facilitar les compres evitant l’ús de plàstics. 

La sección de contraportada En Contra fa una bona recomanació i una reflexió entorn a l’exitós llibre 

de l’historiador israelita Yuval Noah Harari, Sapiens. 
 
 
 

4. 2. 2 Agenda d’activitats 

 
S’han imprès 2 agendes d’activitats, on s’ha fet una tirada de 1.500 exemplars en el primer cas i 2.000 

exemplars per la segona agenda d’activitats del 2019. En els dos casos, com és habitual, adjuntada amb 

l’Agró Negre. 



30 

 

 

 
 

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 no corporatiu: 

 

Aprenentatge i Servei amb joves de la Fundació Mercè Fontanillas 

El 29 de maig, Depana va coordinar i acompanyar una activitat de voluntariat que van realitzar alguns 

joves de garantia juvenil (joves entre 16 i 29 anys) que participen en els programes de formació de la 

Fundació Mercè Fontanillas. La seva col·laboració va ser realment profitosa, ja que va servir per fer 

neteja, retirar els plançons morts, recol·locar-los i endreçar el viver que l’entitat té en el Bosc Turull. 

 
Voluntariat corporatiu: 

 
Nissan ( 24 de gener i 23 de maig) 

RSC duta a terme amb un tècnic de Naturalea (Xavi Escobar), i dos monitors: Montserrat Pérez (de Sant 

Quirze Vallès Natura) i un voluntari de DEPANA, Alonso Pallí. 12 treballadors van participar en cada 

ocasió per treballar durant tot el dia. Al gener el voluntariat es va dedicar a recuperar un tram de bosc 

de ribera al Torrent de la Betzuca per substituir la canya americana i al maig es va fer una gestió forestal 

a la Serra de Galliners (Eliminació de pins en zones de risc d'incendis i baixa biodiversitat). 

 
Adobe (5 de març) 

10 treballadors d’aquesta empresa, amb la col·laboració del Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola i d'un voluntari de DEPANA (Alonso Pallí), van 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.) i manteniment del camí d'accés. 

També arrancada de planta invasora (Phytolacca). 

 
Uvinum (20 de setembre) 

DEPANA va preparar una RSC de jornada de neteja de platja a Castelldefels de 50 persones. 

 
Mapfre (5 d’octubre) 

Es va dur a terme amb la monitora Montserrat Pérez (Sant Quirze Vallès Natura) i Rosa Guri. Van ser 

50 persones per fer un Clean Up (recollida de residus) a Sant Feliuet de Vilamilanys (Serra de Galliners). 
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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. 
 
 

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, tal i com s’explica en el punt 3.4. Can Parcala d’aquesta memòria.
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5. ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL I RELACIONS EXTERIORS 

 
5.1 Activitats institucionals 

 
- Assistència als plenaris del Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Assistència als plenaris del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona així 

com a les Comissions Permanents del mateix. 

- Reunió amb la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sra. Teresa Jordà i 

Roura el 12 de març. Entre altres qüestions es tracta la problemàtica de la cacera al delta del 

Llobregat. 

- Assistència al Consell de Protecció de la Natura (assistència a les dues sessions plenàries del 

Consell de data 11 d’abril i 29 de novembre) 

- Assistència als plenaris del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals 

de Barcelona, així com a les Comissions Permanents del mateix (l’any 2018 vam ser re-elegits 

com a membres de la Comissió Permanent, composada per 14 membres, durant 4 anys més). 

- Nova reunió periòdica amb els tècnics del Departament encarregats de la elaboració del Pla 

Especial pels Espais Naturals del Delta del Llobregat (Juliol 2019) 

- 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 diverses reunions de SOS COSTA BRAVA. Pla Director Urbanístic de revisió dels 

sòls no sostenibles del litoral de Girona (costa Brava), participació en el debat públic promogut 

per SOS Costa Brava a l’Ateneu Barcelonès (ja a 24 de gener del 2020) 

- Assistència a diferents tallers del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona Setembre/octubre 

2019 

- Assistència a la Junta de Protecció del Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà de 20 de 

novembre de 2019. 

- Assistència al jurat del premi de medi ambient de la Generalitat de Catalunya. 

- 16 Desembre 2019. Assistència al Taller Canvi Climàtic Delta del Llobregat dintre del Projecte 

LITOMMED Delta del Llobregat (Gavà) 

- Jornada Catalunya i les polítiques europees de conservació de la biodiversitat Assistència el 

17 desembre 2019 
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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 de comissió permanent, amb substitució de la 

Presidenta de DEPANA. La aportació més rellevant efectuada ha estat la relativa a la presentació d’un 

nou model de Zoo de la Ciutat, tema que va quedar sobre la taula i que posteriorment s’ha tornat a 

esmentar dins del document de suggeriments a l’avanç del PDU de l’AMB. 

 
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. 
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5. 2. Activitat internacional de DEPANA 

 
L’activitat internacional de DEPANA durant el 2019 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), com el grup de treball 

internacional organitzat pel CBD i la FAO (Organització de NNUU per a l’Agricultura i Alimentació) a 

Roma (Itàlia), per desenvolupar guies sobre l’establiment d’OECM (altres mesures de conservació 

basades en àrees, dins la fita 11 d’Aichi) en el sector de la pesca, la reunió de l’òrgan d’assessorament 

científic i tècnic (SBSSTA23) celebrada a Montreal (Canadà), i les reunions preparatòries pels acords 

Post 2020 del CBD, organitzades el març a Bonn (Alemanya); el juliol a Trondheim (Noruega) i 

l’especifica pels oceans celebrada a Montreal (Canadà) el mes de novembre. També es va participar 

breument a la COP 25 del CMNUCCC celebrada el desembre a Madrid. 

 
Enguany, l’assemblea general i el taller anual d’intercanvi d’experiències de MedPAN i es van celebrar   
a Akyaka  (Turquia)  del 11 al  14  de novembre.  El  taller  es va centrar  en  la  gestió  de  les especies  
altament mòbils a la Mediterrània. 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 dels Comitès  
consultiu i científic de MedPAN. Igualment, en representació de MedPAN s’ha participat en totes  
les reunions de Junta Directiva de “The MedFund” el fons fiduciari per a les AMP de la Mediterrània,  
amb seu a Monaco, que es va impulsar des de MedPAN. 

 

Dins d’aquesta llista d’activitats des de MedPAN, cal recordar també tots els temes associats al 

seguiment del Conveni de Barcelona de Protecció de la Mediterrània. (Més informació a 

www.medpan.org). 

 
Aquest any s’ha organitzat una assemblea general del Consell Ibèric de Defensa de la Natura (CIDN) 

per via telemàtica, si bé el resultat no va ser prou satisfactori i ha calgut repetir-la a principis de 2020. 

 

La EU-PILOT 5866/13/ENVI presentada a la Comissió Europea entra dintre de les explicacions de 

procediments administratius. 



35 

 

 

6. SECRETARIA GENERAL 

 
6. 1 Sessions de Junta Directiva 

 
Durant l’any 2019 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 pressupost anual d’actuació. 

 
S’ha dut a terme la supervisió del personal contractat. 

 
6.2 Secretaria tècnica 

 
Durant l’any 2019, la plaça ha estat coberta per una persona a mitja jornada (25h/setmana) fins l’agost, 

i partir de setembre s’ha cobert la baixa per maternitat d’aquesta persona (Montse Mir) ampliant les 

hores de la persona de suport de 8h setmanals a 33h (Sonia Gresa). 

 
A les tasques de la secretaria tècnica es destaca la presentació de tres subvencions, de les quals en va 

ser atorgada una. 

 
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 2019, hi ha hagut 25 altes de sòcies/socis i, malauradament, 49 baixes. D’aquestes 49 baixes, 

15 han estat comunicades durant l’any 2019 i la resta (34) corresponen a una actualització de la base 

de dades (socis que ja havien cursat la seva baixa en anys anteriors i no estaven actualitzats, socis 

repetits o bé socis amb dades incoherents). Aquesta feina d’actualització era necessària des de fa 

temps. D’aquesta manera, hem aconseguit obtenir una base de dades força ajustada a la realitat actual 

de l’entitat. 

 
A 31 de desembre de 2019, DEPANA tenia 926 socis i sòcies. 

 
Els motius de les baixes han estat diversos: per defunció, per cessament de la persona i, en general, per motius 
econòmics. 

 
7. TRESORERIA 

 
S’ha cercat, com és habitual, l’equilibri entre ingressos i despeses. Tot i que la tasca de contenció de 

despeses ha estat molt rígida, s’ha assolit un resultat negatiu, degut a la impugna de les costes d’alguns 

dels plets que DEPANA havia interposat. 


