MEMÒRIA ACTIVITATS
2020

1. Àmbit d’Acció Ambiental, Territori i Biodiversitat
1.1. Procediments administratius
1.2. Procediments judicials
1.3. Campanyes:
1.3.1. Defensa del delta de Llobregat
1.3.2. Ni un pam de terra
1.3.3. Zero Port
1.3.4. SOS Llobregat
1.3.5. SOS Costa Brava
2. Àmbit de Programes, Projectes i Estudis
2.1. Ós bru
2.1.1. Educació ambiental: “L’ós bru, tresor dels Pirineus”
2.2. Defensa i Protecció dels Animals
2.2.1. Educació ambiental: “D’on venen les tortugues”
2.3. Parc a Taula
3. Àmbit d’Activitats
3.1. Relació d’activitats
3.2. Grup d’Acció Forestal
3.2.1. El Viver Forestal del Bosc de Turull
3.2.2. Projecte Aprenentatge i Servei
3.3. Grup de defensa de Collserola
3.4. Can Parcala
4. Àmbit de Comunicació i Participació
4.1. Difusió i comunicació
4.2. Publicacions
4.3. Participació
4.3.1. Voluntariat
4.3.2. Convenis
5. Àmbit de participació institucional i relacions exteriors
5.1. Activitats institucionals
5.2. Activitat internacional de DEPANA

3-6

7-24

25-30

31-34

35-37

6. Secretaria general
6.1. Sessions de Junta Directiva
6.2. Secretaria tècnica
6.3. Socis i sòcies

38

7. Tresoreria

38

2

1. ÀMBIT D’ACCIÓ AMBIENTAL, TERRITORI I BIODIVERSITAT
1. 1 Procediments administratius

Procediments administratius
Descripció

Estat

Sol·licitud d’accés a la informació al DARPA, de 7 En data 30 de juny vam rebre resposta incompleta
d’abril, amb motiu de la recol·lecció massiva de del DARPA.
llentiscle.
Es va presentar una reclamació davant la Comissió
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
(7 de juliol de 2020), i es va resoldre (Resolució
425/2020) amb estimació parcial, demanant al
DARPA l’accés parcial a la informació sol·licitada.
En data 9 d’octubre es presenta un escrit al DARPA
proposant una instrucció/circular interpretativa per
tal que es procedeixi a denunciar a les persones que
cullen llentiscle
Al·legacions a l’Ajuntament de Mollet contra Pendent de resposta.
l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU
en l’àmbit del Calderí (4 de juny)
Al·legacions al DTS respecte l’Àrea Residencial En data 27 de novembre van respondre per part de
Estratègica (ARE) de l’Eixample Sud del Prat de la Secretaria d’Agenda Urbana i Territori, adjuntant
Llobregat. Escrit de 30 de juliol.
dos informes del Consorci.
Presentació d’un escrit requerint al DTS que emeti
resolució expressa sobre la nostra sol·licitud de
l’ARE Prat Sud (escrit d’11 de desembre).
Al·legacions a l’Ajuntament del Prat de Llobregat Pendent de resposta.
respecte l’Aprovació inicial de la Modificació del Pla
General Metropolità en l’àmbit Estació-SedaPaperera (Prat Nord), de 3 de novembre.
Escrit d’al·legacions a la Direcció General de Pendent de resposta.
Polítiques Ambientals i Medi Natural amb motiu del
període d’informació pública del Projecte de Decret
del Catàleg de la fauna salvatge amenaçada de
Catalunya (28 de setembre).
Denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per les Pendent de resposta.
obres de construcció d’un gual permanent sobre el riu
Tordera,
presentada
conjuntament
amb
SEO/BirdLife, Ecologistes en Acció i la Coordinadora
per a la Salvaguarda del Montseny (20 de maig).
Escrit al DARPA sol·licitant l’aturament de les Pendent de resposta.
concessions excepcionals de caça i captura d’espècies
cinegètiques durant l’estat d’alarma, demanant
també l’accés als expedients de sol·licitud
d’autorització excepcional que s’hagin atorgat (8 de
maig)
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Sol·licitud d’accés a la informació ambiental a
l’Ajuntament de Fogars de la Selva en relació a les
obres a la llera del riu Tordera a l’alçada de Sant
Cebrià de Fogars de la Selva, presentada
conjuntament amb SEO/BirdLife, Ecologistes en Acció
i la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
(17 de juliol de 2020).

Es va rebre resposta de l’Ajuntament en data 14 de
setembre de 2020 mitjançant el qual arxivava el
procediment, i acte seguit vam presentar
reclamació a la GAIP i aquest organisme va resoldre
en data 8 d’octubre (Resolució 551/2020) dient que
calia que l’Ajuntament ens demanés precisar la
nostra sol·licitud. Encara no hem rebut cap resposta
per part de l’Ajuntament.
Al.legacions a l'avaluació ambiental del projecte en Pendent de resposta.
sòl no ubanitzable de la pavimentació del camí de la
Costa del Montseny a Can Riera de Ciuret al treme
municipal de Fogars de Montclús.
Al.legació en el periode d'informació pública, sobre la Pendent de resposta.
revisió anticipada de l'autorització ambiental de
l'explotació ramadera porcina Antonio Torres Llobet
, al terme municipal de Verdú, per adaptació a les
Millores Tècniques Disponibles (UE) 2017/32/ de 15
de febrer en el marc de la Directiva 2017/75/UE.
Al.legació en el periode d'informació pública, sobre la Pendent de resposta.
revisió anticipada de l'autorització ambiental de
l'explotació ramadera porcina Agrolerida , al terme
municipal de Torres de Segre, per adaptació a les
Millores Tècniques Disponibles (UE) 2017/32/ de 15
de febrer en el marc de la Directiva 2017/75/UE. Data
20/02/2020.
Al.legacions a la Modificació Puntual del Pla General Pendent de resposta.
d'Ordenació Urbana de Les Franqueses del Vallès, a
l´àmbit de Llerona. L'objecte de la modificació és
ampliar la zona esportiva de Llerona per a constuir un
camp de futbol en un sòl agrícola de protecció
especial (17.640m2) segons el PTMB.
Sol·licitud com a part interessada a l’expedient Pendent de resposta.
administratiu referent a Pla especial urbanístic de Can
Fonollet, al terme municipal de Terrassa.
Aquests documents no haurien estat possibles sense la participació de les següents voluntàries:
Mònica López, Sònia Lozano i l’Ariadna Rigau. El nostre agraïment.
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1. 2 Procediments judicials

Procediments judicials
Descripció

Estat

Recurs contenciós-administratiu DEPANA com a part actora.
contra el Pla especial urbanístic Procediment en curs.
del centre d’acollida d’animals
de companyia de Barcelona
(CAACB), al terme municipal de
Montcada i Reixac.
Personació en el procediment DEPANA
com
acusació
penal de la mort de l’ós Cachou. particular. Procediment en curs,
sota secret parcial de sumari.
Recurs de cassació 3121/19 DEPANA com a part actora.
contra la sentència del cas de la Desestimació del recurs.
revisió del Pla Especial de
Protecció del Parc Agrari. Ha
estat resolt i les costes de la
Generalitat també han estat
pagades.
Declarat nul per part
del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) el Pla Director
Urbanístic (PDU) Gran ViaLlobregat, aprovat pel Govern de
la Generalitat al 2017.

Observacions
Sol·licitud d’Assistència jurídica
gratuïta resolta favorablement.
L’advocat ha renunciat a cobrar
honoraris, i el procurador és d’ofici,
però aportarem un informe pericial
de part pel qual es cobren
honoraris.

Condemna en costes per la
quantitat de 500€ per part de la
Generalitat de Catalunya, i 1.500
l’Àrea Metropolitana.

De cara als pròxims plets, s’acorda que es demanarà procuradora d’ofici i l’advocat titular de DEPANA
no cobrarà. Així s’evitarà pagar costes en temes futurs.
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1. 3. Campanyes:
1. 3. 1 Defensa del delta del Llobregat
Salvem El Calamot i la Riera dels Canyars
Seguiment de les accions impulsades per aquesta plataforma.
Campanya Salvem l’Olla del Rei
Reforç campanya de comunicació.
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 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. 2. Ni un pam de terra
Seguiment de les accions impulsades per aquesta plataforma.

1. 3.3. Zero Port
Plataforma pel decreixement del port i l'aeroport de BCN. Assistència el mes de febrer a l’acte de
presentació de la plataforma.

1. 3.4. SOS Llobregat
Assistència telemàtica a les reunions organitzades per la plataforma.
1.3.5. SOS Costa Brava
DEPANA s’ha adherit a la campanya impulsada per aquesta plataforma. L’any 2020 la plataforma va
decidir crear una Federació d’entitats a favor de la protecció de la Costa Brava. DEPANA entrarà a
formar-hi part si així s’acorda a l’assemblea que se celebrarà el mes de març del 2021.
1.3.6. Campanya recollida signatures ILP Montseny
Inici de la campanya de recollida de signatures per a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), l’objectiu
de la qual demana que es declari per llei Parc Natural i s’estableixin les següents figures de
protecció: Paratge Natural d’interès nacional, Reserva natural integral i PEIN.
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2. ÀMBIT DE PROGRAMES, PROJECTES I ESTUDIS
2. 1 Ós bru
Durant la primavera de 2020 s’ha continuat fent el seguiment de l’ós bru a la Vall d’Aran i Pallars Sobirà.
En total, s’han pogut observar tres exemplars diferents corresponent al mateix grup familiar: una óssa
amb dos cadells, a banda d’uns vint-i-cinc indicis de presència de més individus. El seguiment s’ha
realitzat durant els mesos de maig i juny, i l’óssa amb cadells és una de les quatre ósses reproductores
localitzades a Catalunya. Es van prendre unes imatges de molta qualitat i van ser difoses pels mitjans.
Aquesta va ser una fita important tenint en compte les limitacions de desplaçament que hem tingut
pel confinament. A més, la malaurada mort de Cachou enverinat podria no semblar un bon auguri per
la temporada ursina, cosa que no ha estat això. També s’ha seguit portant 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. Així mateix, s’ha col·laborat amb el Parc Natural de l’Alt
Pirineu, i també donant suport tècnic al sector ramader de les valls d’Àneu.
2.1.1. Educació ambiental: “L’ós bru, tresor dels Pirineus”
Un dels compromisos de DEPANA amb el conveni amb la FOP (Fundación Oso Pardo), és el d’impartir
tallers de sensibilització a les escoles de Catalunya, sobre la importància de la conservació de l’ós bru.
El 2020 s’ha realitzat el taller sobretot a escoles públiques i concertades de Barcelona, i una fora de la
ciutat, concretament a Ripollet. En total hem pogut arribar a uns 200 alumnes. El motiu del poc abast
ha estat sobretot a causa de la Covid-19, ja que des del març fins a l’octubre l’activitat escolar va quedar
aturada.
També, s’han eliminat tots els materials sensorials així com les interaccions amb els escolars
consistents en compartir materials diversos, per evitar el risc de contagi.
La durada prevista del taller és d’una hora i va adreçat al cicle mitjà i superior d’EP i a tot el cicle de
l’ESO. Encaixa en edats diferents perquè s’adapta el contingut del taller als diferents nivells.
La metodologia del taller és la següent:
Es comença per l’explicació que consisteix en fer la presentació amb un power point. Aquí, es fan servir
també els materials de les petjades (ós adult i ós acabat de néixer) i els peluixos amb pesos per tal de
fer més amena la part d’escoltar i mirar. S’introdueix la petjada gran en parlar de com són físicament
els ossos, i la petita i els peluixos en parlar dels cadells i la reproducció. A continuació, es proposen
diverses activitats: un grup reconeix els rastres que deixen els ossos pel bosc, un altre grup relaciona
els veïns de l’ós amb els seus noms amb ajuda de la guia de grans mamífers terrestres i un altre grup
classifica en 3 blocs les fotos sobre alimentació (en allò que sí mengen, el que no, i el que seria puntual).
Tots els grups fan totes les activitats rotant els materials mentre l’educador va també corregint-los i
rotant.
Finalment, i abans de repartir pòsters i díptics, es mostren els materials addicionals com ara les banyes
de cabirol, isard i cervol (NOTA: Com s’ha indicat s’ha variat la metodologia per complir amb el protocol
de mesures anti Covid-19).
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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 2020 ha estat, malauradament, marcat per la pandèmia per la qual cosa no s’ha pogut treballar
amb la intensitat habitual. No obstant, hem 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
gran 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 continuat exigint a
l’Ajuntament una reforma urgent d’aquesta normativa legal que ha quedat obsoleta en determinats
aspectes.
- Zoo de Barcelona
Durant l’any 2020, a causa de la COVID-19 el zoo ha estat tancat al públic durant els mesos de
confinament. S’ha mantingut contacte amb el personal de zoo a fi de conèixer la situació del mateix i
les possibles afectacions que hagin pogut tenir els animals per la manca manifesta de personal. Això,
com sempre, s’emmarca dins l’objectiu d’intentar millorar el benestar dels animals del Zoològic de
Barcelona.
Els tres dofins que encara es mantenien al dofinari, en unes condicions deplorables al Zoo de Barcelona
-el Nuik, el Tumay i el Blau- van ser finalment traslladats durant el mes de juliol a l’Attica Zoological
Park d’Atenes. Eren els tres últims cetacis que quedaven a la instal·lació barcelonina, després que el
2018 l’Ajuntament va ratificar que la ciutat quedés lliure de cetacis.
Segons informa l’Ajuntament els tres dofins s’han incorporat en un grup de mascles i per tant sense
possibilitat de reproduir-se. Recordem que l’Ajuntament ens va assegurar que la propietat d’aquests
cetacis continuaria sent del consistori i s’ha signat un contracte de cessió temporal de 10 anys com en
el cas de l’altra parella de dofins que es troben en l’Oceanogràfic de València. S’espera que durant
aquest període se’ls pugui traslladar a algun santuari marí, la qual cosa és altament improbable donat
que encara no hi ha un indret d’aquestes característiques a hores d’ara. Difícilment en 10 anys existirà.
- La Fundació Barcelona Zoo
S’ha assistit com a patró honorífic d’aquesta Fundació a les reunions que s’ha celebrat. Recordem que
l’any 2018 DEPANA va ser escollida juntament amb altres tres entitats, Libera, Faada i l’ICAB, I·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona com a nous patrons escollits pel Consell de Convivència, Defensa i
Protecció dels Animals. Tot i que en aquell mateix any s’acordà que s’haurien de canviar els estatuts
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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.
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 dificultà 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.
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 contractat tard, i va resultar del tot
insuficient. Primer una furgoneta, reforçada a posteriori de les nostres denúncies, amb una segona, 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.
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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. Tots ells 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, es va 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 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.

Finalment es va aconseguir una reunió amb 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 saturats. 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 tenia el col·lectiu de caça. Vàrem manifestar que d’aquesta manera es
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.
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A la campanya de recollida 2020 de fauna silvestre autòctona protegida que necessita atenció
veterinària, no hem pogut constatar canvis donada la situació de pandèmia però enguany continuarem
molt amatents.
Tot i així, estem convençuts que el CRF de Torreferrussa continuarà sobre saturat durant l’època de
recollida d’aquests animals i mancaran recursos per atendre aquesta fauna. La situació continua sent
força preocupant.
- Campanya “Els perills de la pirotècnia”
Sol·licitud de mesures temporals i de regulació permanent de limitació d’ús de la pirotècnia.
L’excepcionalitat de la situació viscuda a partir de la COVID-19 i de la Declaració de l’Estat d’Alarma a
partir del 14/03/2020, ha comportat greus conseqüències de les que encara no parem compte. Allò
que compensaria moltes de les restriccions sofertes és una major consciència de la importància de la
salut i del medi ambient, ja que hi ha una relació inversament proporcional entre pol·lució i benestar.
Investigadors del CSIC i experts en salut ambiental confirmen que la contaminació augmenta el risc de
l’afectació de la COVID-19.
Doncs bé, són nombrosos el estudis científics indexats que vinculen l’ús de la pirotècnia amb un mala
salut ambiental i de les persones. De fet, segons un d’aquests estudis: “les concentracions elevades de
materials inhalables en el material particulat (PM) atmosfèric tenen efectes negatius en la salut,
especialment en les persones amb condicions mèdiques prèvies. La pirotècnia produeix un fum enriquit
en metalls com ara el potassi, estronci, bari, antimoni i plom”.
Esgrimint aquest argumentari i per vetllar pel benestar de la fauna silvestre, dels animals de companyia
i de la qualitat de vida de moltes persones que es veu compromesa durant les festes populars on es fa
un ús molt important de la pirotècnia, al maig del 2020 DEPANA va engegar aquesta campanya amb la
d’adhesió d’Ecologistes en Acció, Libera, FAADA, Fundación Franz Weber, Animanaturali, Espai Gos,
Futur Animal, Udols, APDA i Corazón de Paloma.
Es va sol·licitar mitjançant un escrit adreçat a les següent Administracions públiques de Catalunya:
Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, Conselleria d’Interior, Departament de Territori i
Sostenibilitat, Conselleria de Sanitat i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació un
nou exercici de responsabilitat mitjançant una regulació que limiti l’ús de material pirotècnic a la via
pública i promogui pràctiques festives lliures de risc de lesions i contaminació.
A nivell estatal, la normativa aplicable en matèria d’ús d’articles pirotècnics és el Reial Decret 989/2015,
de 30 d’octubre, en el qual es troben determinades limitacions per a cada categoria de material
pirotècnic (edats mínimes d’ús -de 12 anys per a la categoria F1- i distàncies de seguretat, així com la
necessitat de carnet d’expert pirotècnic per a la categoria F4), i la infracció administrativa per
incompliment d’aquestes limitacions, tipificada com a greu, es troba regulada a l’article 36.12 de
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la Llei Orgànica 4/2015, de Seguretat Ciutadana, podent ser sancionada amb multa d’entre 601 i 30.000
euros. No obstant, són les ordenances municipals les que regulen l’establiment de restriccions d’ús de
material pirotècnic a la via pública del municipi concret -així, per exemple, limitant l’ús a dies i hores
específics-.
Com veiem, es tracta d’una normativa escassa i insuficient, i que provoca un grau d’incertesa jurídica
important, en tant que depèn de cada localitat l’ús més o menys respectuós i adequat del material en
relació amb l’entorn social i ambiental. No trobem que s’hagi tractat aquesta matèria amb la serietat
que requereix, i arran de la pandèmia, més que mai, era el moment de ponderar els interessos en joc i
actuar en conseqüència. Les detonacions, minoritàriament en mans expertes, generen danys a les
persones, als animals de companyia (s’incrementen les pèrdues, els accidents, les consultes
veterinàries per trastorns de comportament i ansietat), als animals silvestres i al medi ambient
(augmenta el risc d’incendis).
L’ús de petards no només comporta una afectació a la salut de persones i animals per contaminació
acústica, sinó també per contaminació de l’aire -d’importància cabdal en aquests moments-, a més de
generar acumulació i dispersió de residus totalment prescindibles.
D’altra banda, les lesions produïdes directament per l’ús indegut o negligent de material pirotècnic
suposen una càrrega per al sistema sanitari que, sobre tot en aquests moments, s’ha d’evitar amb rigor.
En un moment on es van paralitzar les nostres vides i que hi havia signes de certa recuperació de
l’ecosistema a conseqüència de l’aturada forçada va ser un bon moment per prendre mesures
preventives de pes:
1. Mesures immediates que limitin la pirotècnia per què:
a) Cal evitar l’emissió innecessària de metalls pesants, en tant que: - Poden esdevenir vehicle inert de
transport de la COVID-19 i perllongar el temps d’infectivitat. - Contribueixen a la vulnerabilitat i
l’agreujament de patologies respiratòries i cardíaques. - Afecta a la integritat de les mucoses, incloses
les periorbitals, vies d’entrada de la COVID-19. Les persones grans, tan vulnerables a la pandèmia,
entren dins el grup dels damnificats per l'ús de la pirotècnia segons la Fundació Nacional de la Recerca
Contra el Càncer i l’Agència de Protecció Ambiental nord-americanes.
b) Suposen una càrrega assistencial extraordinària d’un sistema de salut que va patir i continua patint
situacions dramàtiques de saturació, estrès i sobrecost. Cal recordar que en cada festivitat vinculada
amb la pirotècnia es veuen desbordades les urgències . Pel que fa només a cremades, en un estudi fet
a Dinamarca l’adopció immediata de mesures preventives que limitaven l’ús de la pirotècnia només
d’un any a l’altre es va aconseguir una reducció d’un 800% de l’assistència mèdica especialitzada.
c) A més la restricció de moviments de persones impedeix la realització de tasques de neteja de matolls
secs i del manteniment habitual d’espais susceptibles de calar-se focs.
2. Mesures mediates i redacció d’una normativa que protegeixi el gruix de la societat i un lleure
responsable, per què:
a) Els danys derivats de l’ús de material pirotècnic poden minimitzar-se, i la societat pot beneficiar-se
globalment en particulars col·lectius necessitats d’especial protecció. - Un estudi longitudinal publicat
a Nature8 mostra la correlació entre l’increment de la mortalitat quan hi ha esdeveniments pirotècnics.
Calia i cal donar un pas endavant per protegir els infants amb i sense afectació respiratòria i als menors
12

amb trastorns de l’espectre autistic. - També cal tenir especial consideració per les persones amb
seqüeles emocionals provinents d’àrees que han patit conflictes bèl·lics, atemptats o catàstrofes
sotmeses a les conseqüències de la Síndrome d’Estrès Posttraumàtic . - Les dones embarassades i les
persones de més de setanta anys també mereixen poder gaudir de les festes sense ensurts.
b) Segons les estadístiques 1 de cada tres ferits per detonacions pirotècniques són barons de entre 25
i 44 anys. El 65% de les persones que han necessitat assistència immediata per pirotècnia eren
espectadors d'espectacles amb foc, el 35% restant manipuladors directes.
c) Hem parlat de la contaminació i ràpidament pensem en les partícules, però com adverteix l’OMS
també l’exposició continuada o sobtada a impactes sonors de més de 43 Db té unes conseqüències
negatives sobre la salut. Els focs artificials, per exemple, superen amb escreix el 150-175 decibels en
una unitat de mesura que és exponencial, no geomètrica. Cal ressaltar la relació entre l’ús de material
pirotècnic i la producció d’un número desorbitat d’incendis. Les conseqüències directes i indirectes
dels incendis sobre la vida i la salut de les persones i dels animals són obvies, així com els danys que els
mateixos provoquen sobre el medi ambient. No ens podem permetre col·lapsar innecessàriament el
sistema de salut, ara més que mai, així com tampoc destruir i perdre més hàbitats i espècies i contribuir
encara més als greus problemes ambientals als quals ens enfrontem. Doncs bé, de conformitat amb
informació proporcionada per la Generalitat, és evident i notable l’augment del nombre d’incendis
provocats per pirotècnia al voltant del dia de Sant Joan. En el següent gràfic, relatiu al període 20102019, es veu com el nombre passa de 0 incendis el dia 15, gairebé 5 el dia 22, entre 30 i 35 incendis el
dia 23, i arribant gairebé a 60 incendis el dia 24 de juny. Els incendis es continuen produint fins a
principis de juliol. D’altra banda, en quant a superfície cremada, en la següent taula es veu com, en el
període 2010-2019 (sent el número total d’incendis en aquest període de 157 ha), la superfície dels
incendis provocats durant el mes de juny (145,53) suposen més d’un 95% del total d’incendis. Això
resulta especialment greu tenint en compte la quantitat de superfície forestal cremada (un 85% del
total de superfície), i, per tant, la quantitat d’hàbitats naturals i espècies. També resulten interessants
les dades relatives a la relació dels incendis amb un material pirotècnic concret. De fet, veiem com la
gran majoria de superfície cremada és produïda per incendis provocats per petards (108,39 de 151,65
ha) material pirotècnic de categories de risc inferiors i accessibles a un nombre més gran de la població.
D’altra banda, en quant a superfície cremada, en el període 2010-2019 (sent el número total d’incendis
en aquest període de 157 ha), la superfície dels incendis provocats durant el mes de juny (145,53)
suposen més d’un 95% del total d’incendis. Això resulta especialment greu tenint en compte la
quantitat de superfície forestal cremada (un 85% del total de superfície), i, per tant, la quantitat
d’hàbitats naturals i espècies. També resulten interessants les dades relatives a la relació dels incendis
amb un material pirotècnic concret. De fet, veiem com la gran majoria de superfície cremada és
produïda per incendis provocats per petards (108,39 de 151,65 ha) material pirotècnic de categories
de risc inferiors i accessibles a un nombre més gran de la població.
No entenem, doncs, com les administracions, amb les dades que tenen al seu abast, no porten a terme
les mesures pertinents per evitar els efectes nocius de l’ús de material pirotècnic, entre els quals es
troba l’increment d’incendis, que comporten al seu torn un seguit de conseqüències per la salut i la
vida de les persones i per la natura. No podem dependre exclusivament del control dels diferents
cossos de policia, que ara mateix es troben més limitats per exercir aquestes funcions. El canvi ha de
provenir de la normativa i de l’actuació coherent i proporcionada de les administracions públiques.
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L’article 2.3 del RD 989/2015, de 30 d’octubre, estableix que les diferents administracions públiques
(incloent les comunitats autònomes i els ens locals), en l’àmbit de les seves competències, podran,
entre d’altres coses: adoptar mesures extraordinàries en situacions d’emergència o circumstàncies que
les justifiquin, així com suspendre temporalment qualsevol autorització per raons de seguretat. Això
justificaria, per exemple, l’elaboració d’un Decret a nivell autonòmic, o d’ordenança a nivell municipal,
que restringissin o prohibissin l’ús de material pirotècnic. Així mateix, la Directiva 2013/29/EU, de 12
de juny, del Parlament Europeu i del Consell, que harmonitza les legislacions dels Estats membres en
matèria de comercialització d’articles pirotècnics estableix la possibilitat per part dels Estats membres
de prohibir o restringir certs tipus de materials pirotècnics, inclús articles que presentin baix risc i baix
nivell de sorolls (categories F2 o F3). Les restriccions nacionals a l’ús, possessió i venda de material
pirotècnic han d’estar justificades per motius d’ordre públic, seguretat, salut o protecció ambiental
(article 4.2). A més, cal tenir present que la Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, del Parlament
Europeu i del Consell, relativa a la qualitat de l’aire, disposa estàndards de qualitat entre els quals
s’inclouen els valors límit a les concentracions de partícules en suspensió (PM10 i PM2.5), i
l’establiment de mesures per arribar a aquests estàndards es deixa en mans dels Estats membres. Per
tant, no hi ha impediment per què, per exemple, un municipi limiti l’ús de petards amb l’objectiu de
respectar cert nivell de pols a l’aire, o evitar la congestió dels seus hospitals i centres de salut en una
situació de crisi sanitària com l’actual. Així doncs, d’entre les mesures immediates -i totalment viablesa implementar, cal que les administracions imposin unes limitacions horàries i espacials més estrictes,
així com augmentin el control per evitar que es produeixin incidents i infraccions de les mesures de
seguretat.
També caldria començar a idear i disposar alternatives a l’ús de petards, tot incentivant accions que
siguin social, mediambiental i econòmicament adequades. Convé, per exemple, que l’administració
organitzi campanyes educatives que informin al públic sobre les conseqüències de l’ús del material
pirotècnic. I, d’altra banda, a mig termini cal que les administracions competents elaborin normativa
sobre la matèria que sigui integral i s’adeqüi a les necessitats reals de les persones i al context global
de crisi sanitària i ambiental. Així, no té sentit, per exemple, que els menors d’edat puguin manipular
material pirotècnic, encara que siguin els catalogats com menys perillosos (al Reial Decret s’estableix
l’edat mínima de 12 anys, però les comunitats autònomes poden reduir el límit fins als 8 anys). A més,
cal que les administracions treballin per fomentar alternatives a l’ús de petards i focs artificials, ja sigui
mitjançant campanyes educatives dirigides al públic sobre les conseqüències negatives i de foment
d’activitats saludables i sostenibles, com mitjançant la substitució progressiva per altres accions, com
podrien ser espectacles de llum, que, tot i que podria implicar consum d’energia, tenen menys impacte
sobre la salut i el medi ambient-.
L’afectació al comerç de material pirotècnic no pot servir d’excusa per impedir l’establiment d’aquestes
i altres mesures, doncs l’administració ha de vetllar per què es respectin els drets de les persones i és
qui té la responsabilitat de preveure solucions, en el seu cas, pel sector econòmic perjudicat, sense
que, per tant, la càrrega recaigui en la salut de la ciutadania.
Per tant: Per procurar un bé major a la societat evitant pràctiques demostradament perilloses es
demanava una regulació extintora de la pirotècnia i la promoció econòmica, educativa i cultural de
celebracions festives simbòlicament homologables però lliures de risc. A més, “augmentar la
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consciència de com afecta als grups de risc aquesta pràctica i prendre mesures preventives i
desenvolupar alternatives iniqües pot disminuir la morbiditat, la mortalitat, el nombre de visites a
urgències i les hospitalitzacions .
Donem valor a la feina feta des de les administracions per informar dels riscos de l’ús de petards per
part d’infants, però cal ampliar la mirada i tenir en compte que si bé els infants són víctimes de la
pirotècnia no són les úniques víctimes i és responsabilitat dels adults i de les autoritats proveir
d’alternatives d’oci que no comprometin la salut de les persones, dels animals ni del patrimoni natural,
tot plegat significativament més valuós en temps de COVID-19.
Malauradament no vam rebre cap resposta per part de les Administracions per la qual cosa, enguany
tenim el propòsit de tornar a treballar en aquesta campanya però potser valorant el mantenir reunions
amb els diferents partits polítics i els seus parlamentaris per aconseguir la seva implicació.
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2. 2. 1 Projecte D’on venen les tortugues?
El 2020, el desenvolupament d’aquest projecte educatiu subvencionat molt modestament per
l’Ajuntament de Barcelona s’ha vist notablement afectat a causa de la pandèmia que ha motivat el
tancament de les escoles durant una part de l’any.
Recordem que el nostre projecte d’Educació Ambiental “D’on vénen les tortugues” va néixer el 2013,
ara fa 8 anys i va ser creat amb el propòsit de sensibilitzar i conscienciar sobre la greu problemàtica
associada al comerç d’animals silvestres al·lòctons com animals de companyia.
Malgrat que és un tema una mica controvertit perquè molts dels escolars 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 (que sovint acaba en
abandonament) d’aquests animals. També s’informa del marc legal a Barcelona sobre la tinença
d’animals silvestres exòtics.
La durada prevista del taller és d’una hora i va adreçat al cicle mitjà i superior d’EP i a tot el cicle de
l’ESO. Encaixa en edats diferents perquè s’adapta el contingut del taller als diferents nivells.
La metodologia és la següent: Explicació de la temàtica amb el suport d’una presentació de Power
point. En el desenvolupament d’aquesta, es produeix la participació de l’alumnat en intercanvi
d’opinions, experiències, tot generant debat per arribar a aquesta conclusió: els únics animals per tenir
com a mascota han de ser gats i gossos incidint en la importància de l’adopció dels mateixos en lloc de
la compras. Per arribar a aquesta conclusió es parteix del concepte del procés de domesticació de
milers d’anys dels gossos i els gats en el sí de les societats humanes i com això no ha succeït amb els
animals silvestres, que malgrat estar en captivitat conserven els seus instints naturals i el fet de no
poder-los satisfer (sobretot quan es troben en un domicili particular) és converteix en un patiment per
aquests animals que podria ser considerat com una de les pitjors formes de crueltat. També es parla
de la problemàtica de les espècies introduïdes com a animals de companyia i que si son abandonades
esdevenen espècies potencialment invasores.
L’any 2020 s’han realitzat 17 tallers a grups d’escoles de la ciutat de Barcelona. En total hem arribat a
340 alumnes de Barcelona.
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2. 4. Parc a Taula
Parc a taula és un programa de desenvolupament econòmic promogut per la Diputació de
Barcelona que pretén destacar els valors naturals, culturals i paisatgístics de la Xarxa de Parcs
Naturals, mitjançant la viticultura, els productes naturals de proximitat i l’elaboració que en fa
la gastronomia.
Recolza els allotjaments, restaurants, cellers, productors, elaboradors i establiments alimentaris
que posen en valor els nostres parcs oferint una gastronomia de qualitat i experiències de
turisme vinculades al territori.
L’organització i execució del programa Parc a taula està contractada per la Diputació de
Barcelona a la Lliga per a Defensa del Patrimoni Natural (Depana) d’acord al contracte de serveis
amb número d’expedient 2016/4914. Amb una durada inicial de dos anys, el contracte es troba
actualment prorrogat fins el 22-08-2021.
•

Adhesions al Parc a taula.

10
1
2
14
35

Establiments i
elaboradors
5
6

Total per
territoris

1
4
24

3
5

Restaurants

1
5
5
1
3
4

Productors

Parc de la Serralada de Marina
Parc de la Serralada Litoral
Parc del Castell de Montesquiu
Parc del Foix
Parc del Garraf
Parc del Montnegre i el Corredor
Parc d'Olèrdola
Parc Natural de la Serra de Collserola
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
Total per tipologia

Cellers

Allotjaments

El Parc Natural de la Serra de Collserola s’uneix al programa Parc a taula, de manera que ja son
10 espais naturals els que hi participen, abastant 94 municipis. El Parc a taula suma 307
allotjaments, restaurants, cellers, productors, elaboradors i establiments alimentaris que
ofereixen gastronomia de qualitat i experiències de turisme vinculades al territori:

2
26

2
7
15
1
18
10
4
1
21
4
83

8
48
26
4
66
56
6
3
62
28
307

8
6

2
27
35

1
10
5
41

1
16
15
124
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•

Showcooking d’espigalls del Garraf a la 169a edició de la Fira de la Candelera.
Molins de Rei, 31/01/2020.

En el marc d’aquesta fira comercial, una de les més concorregudes de Catalunya, parc a taula ha
organitzat el tastet gastronòmic Cuina amb productes dels parcs naturals de Barcelona, dedicat
a l’espigall del Garraf, amb la participació de la cuinera Montse Bertran, de la revista digital
Femcuinetes.

•

Fira Alimentària.

Data de celebració prevista pel 20, 21, 22 i 23 d’abril de 2020 al recinte Gran Via de Fira de
Barcelona. El 5 de març l’organització ajorna l’esdeveniment per la situació epidemiològica del
coronavirus (COVID-19). Propera edició: 17, 18, 19 i 20 de maig del 2021 .

•

Mercat de productors a la 5a edició de La Primavera a la Serralada de Marina.

Data de celebració prevista pel 19-04-2020 a Can Miravitges de Badalona. L’Ajuntament de
Badalona l’ajornada en motiu de la Covid-19 pel 27-09-2020 i finalment suspesa. Hi mostren
interès en exposar les següents empreses: Del Parc de la Serralada de Marina: Ca l'Abella, Conreu
Sereny i VI ORÍGENS de Badalona (Masia Coll de Canyet); Del Parc del Castell de Montesquiu:
Embotits Can Pedret; Del Parc del Garraf: Arç Blanc i Celler Puig-Batet; Del Parc del Montnegre i
el Corredor: Celler Talcomraja i del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny: Mel dels
Erms.

•

Fira Àpat.

Data de celebració prevista pel 17, 18 i 19 d’octubre de 2020 a la Cúpula Events del Centre
Comercial Les Arenas de Barcelona. L’organització cancel·la l’esdeveniment a mitjans de juny
per la situació epidemiològica del coronavirus (COVID-19). Propera edició: 16, 17 i 18 d’octubre
de 2021.
-

-

Increment de la superfície d’exposició del Parc a taula per encabir-hi fins a 17 empreses
adherides al programa.
Es negocien les tarifes del coexpositors del Parc a taula per adaptar-nos a la situació
econòmica del moment: Mòdul mínim de 6 m2 que suposa una rebaixa del 33% respecte
l’edició anterior, i un estalvi del 72% respecte el preu oficial.
Fins a la cancel·lació, han confirmat la seva assistència 8 empreses adherides al Parc a
taula: Pastisseria Rodellas (Parc del Montnegre i el Corredor), Bombons Cornet i Vins i
Caves Cuscó Berga (Parc del Garraf), Vallflorida Xocolaters (Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny), Celler Can Marlès (DO Penedès), Aixada Conserves i Cava Angel
(Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac) i Celler Can Roda (Parc de la Serralada
Litoral).
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•

Directori de cellers, productors, establiments i elaboradors adherits al Parc a taula
que estan oferint el servei de comanda.

L'arribada de la pandèmia per coronavirus COVID-19 a Catalunya a finals de febrer del 2020 ha
comportat una declaració de l’estat d’alarma i fortes mesures de privació de la mobilitat i el
tancament de bona part de l’activitat econòmica. En resposta, el Parc a taula va elaborar un
directori dels membres adherits al programa que seguien oferint comanda a través d’internet.

•

Premis Parc a taula 2020.

La convocatòria de la 2a edició dels Premis Parc a taula contempla 8 modalitats de premis. El
termini inicial de sol·licitud del 20-04-2020 s’endarrereix com a conseqüència de la declaració
de l’estat d’alarma. I la situació sanitària i les restriccions que pateixen les empreses adherides
al Parc a taula motiven una pròrroga fins el 04-08-2020. L’excepcionalitat del moment deriva en
una baixa participació i només 3 empreses presenten candidatura: Castanya de Viladrau SCP,
Cusco i Esteve, S.L. (Cuscó Berga) i Perea y Pineda 2007, S.L. (Restaurant Pizzeria Stirling). Cap
d’elles presenta la seva candidatura per seu electrònica, com és requisit. Les empreses
presenten escrit de renúncia i s’inicia el tràmit per donar per conclosa aquesta edició dels
premis.

•

Joves cuiners del parc.

En col·laboració amb l’Institut Joan Ramón Benaprès, l’Istituto Istruzione Superiore Piazza Sulis
Alghero, el Parco Naturale Regionale di Porto Conte i el Parc a taula té per objectius (1) fomentar
l’intercanvi de coneixements i experiències entre joves cuiners, professors, restauradors i
productors locals compromesos amb el territori, (2) treballar les tècniques culinàries de
productes agroalimentaris que destaquin per la seva tradició, innovació i/o qualitat, i que
estiguin arrelats al territori. I (3) transmetre la necessitat d’elaborar una cuina diferencial
mitjançant la incorporació dels valors associats al producte local, vinculat al territori. Una cuina
amb implicació social i ambiental, capaç de transmetre un relat més enllà del plaer del gust del
plat.
La declaració de l’estat d’alarma i la situació epidemiològica impossibilita la mobilitat
d’estudiants entre països, motiu pel qual es cancel·la el projecte.
Fites assolides el 2020:
- Es redacta l’esborrany de conveni de col·laboració amb l’Institut Joan Ramón Benaprès,
l’Istituto Istruzione Superiore Piazza Sulis Alghero i el Parco Naturale Regionale di Porto
Conte i el Parc a taula.
- Es fixen les condicions i les dates de l’intercanvi d’estudiants: L'Alguer visita Sitges del
15/04/2020 al 06/05/2020. I Sitges visita l'Alguer de l'11/05/2020 al 31/05/2020.

•

Àpat temàtic del Parc a taula: Espigalls del Garraf.

Àpat adreçat a periodistes i divulgadors amb la participació de restauradors, productors i cellers
del Parc a taula. Enguany es compta amb la cuinera mediàtica Ada Parellada per dinamitzar
l’acte. Inicialment previst pel 09-11-2020 a l’Escola de Cuina de Sitges, s’ajorna a l’1 de març del
2021, que és la data més llunyana possible, en funció del calendari de cultiu de l’espigall, a
l’espera de que la situació epidemiològica permeti la seva celebració.
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•

Curs de Manipulació d’aliments i Covid-19.

Organitzat pel Parc a taula en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de la Diputació de
Barcelona. Impartit en línia el 21-09-2020 per la consultora SAIA, especialitzada en seguretat
alimentària i anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).
Curs gratuït, amb l’objectiu de proporcionar als manipuladors d’aliments de les empreses
adherides al Parc a taula els coneixements sobre higiene alimentària en temps de Covid-19,
necessaris per garantir la seguretat alimentària en el seu lloc de treball.
S’hi han inscrit 25 treballadors de 13 empreses del Parc a taula, dels quals 20 han superat el curs
amb èxit. Els alumnes enquestats han valorat el curs molt positivament, amb una puntuació de
8,9 sobre 10. El 94% creu que podrà aplicar els continguts del curs sovint o molt sovint. I
pràcticament la meitat dels alumnes considera que el curs comportarà una millora important en
el desenvolupament del seu lloc de treball, front l’altra meitat que considera que els aporta
alguna millora. Les empreses del Parc a taula que han inscrit els seus treballadors al curs son AS
Cervesa, del Parc de la Serralada de Marina; Can Bellatriu i Verdures Font, del Parc de la
Serralada Litoral; Embotits Pedret, del Parc del Castell de Montesquiu; Montau de Sadurní i
Sències Can Girona, del Parc del Garraf; Celler Talcomraja i Kombutxa, del Parc del Montnegre i
el Corredor; Cal Blau, del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac; Oli de Can Nualart,
Embotits Salgot, Fundació Luisa Oller (Viver de Bell-Lloc) i Mas Jalech, del Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny.

•

Mercat de productors del Parc a taula al cicle Parcs en concert.

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals organitza Parcs en concert, un cicle de 5 concerts en
espais Naturals i Patrimonials. En cadascun dels concerts s’ha fet una crida a productors del Parc
a taula per organitzar-hi un petit mercat de productes locals. En el concert de l’11-10-2020 s’hi
ha ofert un tast de vins de la mà de la D.O. Pla de Bages. En el concert del 4-10-2020 de Ferran
Palau i Maria Sevilla hi ha exposat els productors Castanya de Viladrau, Formatgeria del
Montseny i Mel dels Erms. En el concert del 18-10-2020 de Meritxell Neddermann i Alexandrae
s’hi ha ofert productes locals de la mà del Centre D'acollida Turística De Teià. En el concert del
25-10-2020, de l’artista Rusó Sala i Mario Petrucci, hi ha exposat Can Pere (formatges), Manel
Massana (fruita ecològica) i Vega de Ribes (vins).
Tanmateix, Per tots els 5 concerts programats s’ha enviat als assistents, previ a la celebració de
l’acte, el llistat de restaurants adherits a la zona per despertar l’interès i demanda d’àpats.

•

Experiències Parc a taula.

S’edita la 2a edició amb noves propostes gastronòmiques lligades a activitats lúdiques,
organitzades en col·laboració per diferents empreses adherides al Parc a taula (cellers,
restaurants, allotjaments, productors, elaboradors i establiments d’alimentació).
En total es recullen 36 propostes organitzades per un total de 77 empreses. Així doncs, 9
propostes son dels parcs del Garraf, Olèrdola i Foix; 3 del Parc de la Serralada de Marina, 4 del
Parc de la Serralada Litoral; 6 del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny; 1 del Parc
20

del Montnegre i el Corredor; i 13 del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
També s’encarrega la versió anglesa i castellana del document. I s’editen uns pòsters en les tres
llengües com a elements de comunicació.

•

Projecte ecosistèmic Sant Pere de Ribes saludable

Hi participen l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, la Fundació Alícia, el Forest Therapy Institute,
la Gerència d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Parc a taula.
Fites del 2020:
- Elaboració d’una proposta de plec de licitació de menjadors escolars.
- La introducció de l’espigall del Garraf a dues escoles del municipi.
- La realització de banys de bosc com a estratègia de salut municipal.

•

L’espigall del Garraf va a l’escola

Activitat associada al Projecte ecosistèmic Sant Pere de Ribes saludable. És una activitat
adreçada als alumnes de 4rt de primària (9 anys) de les escoles Els Costerets i Santa Eulàlia, de
Sant Pere de Ribes, per donar a conèixer la varietat tradicional local de l’espigall del Garraf.
L’activitat inclou una plantada d’espigalls a l’hort escolar, sessions de mentoratge del cultiu,
l’elaboració d’un fulletó divulgatiu, el lliurament de planter d’espigall als alumnes perquè el
plantin a casa, la visita dels alumnes al camp d’un productor d’espigalls, un taller físic de nutrició
i cuina d’espigalls dirigit als alumnes, un altre dirigit als pares dels alumnes en format webinar,
la introducció a les escoles de 4 receptes a base d’espigalls dins el menú escolar i l’edició d’unes
capsules de vídeo divulgatives. En aquesta activitat, liderada pel Parc a taula, hi participen
Fundació Alícia, Fundació Miquel Agustí, Node Garraf, Mancomunitat Penedès Garraf,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’Associació Espigalls del Garraf. Dins el 2020 sha dissenyat
l’activitat, els tallers, les receptes, el material, s’ha fet el planter i s’ha fet la plantació a les
escoles. La pandèmia i les restriccions a la mobilitat han retardat l’execució de la resta del
projecte cap el 2021.

•

Exposició del Parc a taula.

Amb l’objectiu de difondre l’existència i contingut del Parc a taula entre el públic, s’encarrega
l’edició i producció d’una exposició itinerant estàtica consistent en 8 conjunts de parelles de
panells units per frontisses per un dels costats i impressió a una cara. Mides aproximades:
110x200 cm. Es preveu l’entrega durant el primer trimestre de 2021.

•

Calendari del Parc a taula.

Amb l’objectiu de difondre l’existència del Parc a taula entre el públic general, s’encarrega
l’edició i producció d’un calendari, amb un tiratge de 500 exemplars.

•

Altres col·laboracions.
-

11a edició del Tast d’espigalls organitzat pel Gremi d’Hostaleria de Vilanova, en
col·laboració amb el Parc a taula. Al Pòsit de Pescadors, 13/02/2020. Un total de 6
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-

-

-

•

restauradors (dels quals 4 son del Parc a taula) han fet una proposta de menú a base
d’Espigalls: Amanida de peix escabetxat amb espigalls cruixents (El Cafè del Mar); Pizza
invertida d’espigalls, botifarra i gambes (Stirling Restaurant Pizzeria), Vieira amb
espigalls i bacallà gratinats (La Farmàcia); Cuixa de pollastre amb espigalls i suc de rostit
(Escola d’Hosteleria Institut Joan Ramon Benaprès).
Exposició què mengem avui? Parc a taula és col·laborador d’aquesta exposició ideada
per la cuinera Ada Parellada i l'antropòloga Agnès Villamor, i produïda conjuntament
per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i el Museu de Ciències
Naturals de Granollers. També es preveu la realització d’activitats paral·leles a
l’exposició que queden cancel·lades per la pandèmia de la Covid-19.
II Science & Cooking Barcelona World Congress 2020. Research, econòmics and Health.
Es treballa en un acord de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’organització
del congrés, liderada pel Pere Castells Esqué, President del SCWC Barcelona, per a la
seva celebració del 3 al 5 de novembre de 2020. El 26-03-2020 l’organització cancel·la
l’esdeveniment degut a la pandèmia de Covid-19 sense que s’hagi tancat un acord.
Enquesta sobre l’impacte que té la crisi derivada de la Covid-19 en el sector
agroalimentari català. Enquesta impulsada pel CREDA-UPC-IRTA per encàrrec del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Representació institucional del Parc a taula.
1. Participació a la sessió de treball “Eix de Territori, Gastronomia i Cultura” del Pla
Estratègic de l’Alimentació a Catalunya. Consell Català de l’Alimentació, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Barcelona), 29/01/2020.
2. Assistència a la Jornada professional hortícola d’intercanvi d’experiències. Escola
d'Hostaleria Torre de Mossèn Homs. Terrassa, 10/02/2020.
3. Participació en línia a la Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny. Zoom,
14/05/2020.
4. Participació en línia al 6è Grup de Treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible
dels parcs el Garraf, Olèrdola i Foix. Skype, 26/05/2020.
5. Participació en línia a la Comissió Consultiva del parc natural de Sant Llorenç i el Munt.
Teams, 26/05/2020.
6. Participació en línia al debat Una nova visió de la matriu territorial integrada en els
espais naturals protegits. Reflexions al voltant d'una nova visió estratègica del
territori a partir del Covid 19 i el rol que hi pot desenvolupar la Xarxa de Parcs
Naturals. Organitzat per la Diputació de Barcelona. Teams, 27/05/2020.
7. Assistència en línia al 1er congreso virtual iberoamericano de prácticas de salud y
bienestar basadas en la naturaleza, coorganitzat per la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), el Forest Therapy Institute i l’Instituto Iberoamericano de Forest Therapy.
Zoom, 27 i 28/05/2020.
8. Assistència en línia a la presentació del 1r Congrés de Màrqueting Gastronòmic de
Catalunya Gurmet.cat. Organitzat per Node Garraf. Zoom, 01/06/2020.
9. Ponència de presentació del Parc a taula al seminari en línia Desenvolupament local i
Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el
Baix Ter. Organitzat per Actíva Prospect. Zoom, 10/06/2020.
10. Assistència en línia al seminari Uso público y espacios naturales protegidos: una mirada
desde el turismo responsable. Organitzat per Travindy. Zoom, 18/06/2020.
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11. Assistència a la presentació de la guia Baños de Bosque. 50 rutas para sentir la
Naturaleza, de l'autor Álex Gesse. Organitzada per Alhena Media. Al Centre
d'Informació del Parc Natural de Collserola, 15/09/2020.
12. Assistència al FHG Forum, Food & Hospitality, Tourism and Gastronomy. Organitzat per
Fira de Barcelona. Palau de Congressos, 28 i 29/09/2020.
13. Participació en línia a l’European Green Deal. Workshop de preparació de propostes.
Organitzat per la Comissió Mixta (Empresa i Medi Ambient, Innovació-Indústria 4.0) del
22@NETWORKBCN. Zoom, 08/10/2020.
14. Participació en línia a la Sessió territorial 4: Barcelona metropolitana del Pla Estratègic
de l'Alimentació de Catalunya. Organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Teams, 14/10/2020.
15. Assistència en línia al webinar El Green Deal. Inercanvi d’experiències, projectes de
futur i idees inspiradores per a les empreses. Organitzat pel Club EMAS. Associació
d’Organitzacions Registrades EMAS a Catalunya. Zoom, 20/10/2020.
16. Participació en línia a la Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny. Zoom,
27/10/2020.
17. Participació en línia a la Comissió Consultiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i l’Obac. Teams, 03/11/2020.
18. Participació en línia a la Fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Zoom, 12/11/2020.
19. Participació en línia a la reunió del Pla d’acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Línia 1 (protecció i conservació del
patrimoni natural i cultural) i línia 6 (destinació turística sostenible). Zoom,
19/11/2020.
20. Participació en línia al Workshop Enogastronomia - Nous productes per a nous temps
organitzat per l’Agència Catalana de Turisme. Zoom, 23/11/2020.
21. Participació en línia a la reunió del Pla d’acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Línia 2 (implicar el visitant en la
millora de l’experiència turística) i línia 3 (impuls de l’economia local del sector turístic
i complementaris). Zoom, 26/11/2020.
22. Participació en línia a la reunió del Pla d’acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Línia 4 (reforç dels nuclis a nivell
turístic) i línia 5 (foment de la cohesió territorial i social). Zoom, 02/12/2020.
23. Participació en línia a la reunió del Pla d’acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Línia 7 (governança participativa) i
visió global. Zoom, 17/12/2020.

•

Aparicions del Parc a taula en els mitjans de comunicació.
-

Parc a taula organitza un àpat temàtic dedicat a l'espigall del Garraf. L’Informatiu dels
Parcs, 09/12/2020.
El Gremi d'hostaleria de Vilanova posa en valor les possibilitats dels espigalls amb un
sopar tast d'aquest producte de temporada. Canal Blau TV, 14/02/2020.
Visita als camps experimentals de conreu de l'espigall del Garraf. L’Informatiu dels Parcs,
02/03/2020.
Oberta la convocatòria dels Premis Parc a taula 2020. L’Informatiu dels Parcs,
20/04/2020.
Cellers, productors, establiments i elaboradors del Parc a taula ofereixen el servei de
comanda. L’Informatiu dels Parcs, 26/05/2020.
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-

-

Parc a taula, experiència inspiradora en el seminari en línia organitzat pel Parc Natural
del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. L’Informatiu dels Parcs, 15/06/2020.
Marala i Pablo Macho apleguen més d'un centenar de persones als jardins del Castell de
Montesquiu. L’Informatiu dels Parcs, 23/09/2020.
L’Informatiu dels Parcs, 23/09/2020.
Anunci del Parc a taula a Àpats. La revista dels productes de proximitat catalans. Tardor
2020.
Anunci del Parc a taula a Àpats. La revista dels productes de proximitat catalans. Nadal
2020.
Espigalls del Garraf, una col amb grans propietats nutricionals. Secció MeteoTerra i
MeteoTaula. Programa MeteoMauri. Catalunya Ràdio, 26/11/2020.
Informe de les sessions de participació en línia. Sessió territorial 4: Barcelona
metropolitana. Procés de participació del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya
2021-2026 (pp 16 i 18).
“Parc a taula”, una propuesta gastronómica vivencial”. Boletín EUROPARC-España.
Diciembre 2020.
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3. ÀMBIT D’ACTIVITATS
3. 1 Relació d’activitats
Aquest any 2020, la pandèmia de la Covid-19 ha afectat l’activitat de DEPANA quant a sortides
naturalistes, que han quedat majorment anul·lades, però no pas totes.
Així els companys del GAF encara van poder dur a terme alguna actuació, la qual s’explica en el seu
apartat corresponent. També es va poder realitzar una sortida en barca per veure fauna marina, el 21
de juny. Així mateix, es van organitzar dues xerrades. Una just abans de l’inici del confinament, la qual
es va realitzar a la seu de DEPANA. Es tracta de “Buscant el Blau”, xerrada impartida per la Bea Dalmau
en la qual es van exposar fotografies excepcionals de l’Àrtic. La segona xerrada va ser en format
telemàtic i va ser de la mà de Pau Núñez sobre les Illes Falkland o Malvines amb el títol “Falkland
Islands, les illes del vent i dels pingüins”.
Pel que fa al projecte "Fem lluir DEPANA", consistent en arranjar de mica en mica la seu, convidant a
tots els socis a venir, el 2020 es va treballar en la reubicació i modernització dels mobles de l’entrada,
així com en la seva decoració, la qual ha quedat molt bé. Compta així amb un espai d’espera o de
lectura just entrar, compost per dues cadires i una tauleta amb revistes d’actualitat ambiental i, per
suposat, diverses edicions de l’Agró Negre. Les taules de treball s’han col·locat a la part del darrera, tot
donant més amplitud a l’espai. Tot plegat amb colors molt nets: el blanc i la fusta de pi. Us convidem
a visitar-la tan aviat la situació ens ho permeti.
Finalment, les sortides organitzades pel grup DEPANA-Caminants també s’han vist afectades per la
pandèmia.
Per tal d’informar de la situació el grup va fer un comunicat a les persones que habitualment participen
a les sortides o també es va notificant mitjançant el Facebook del grup.
En aquestes circumstàncies el nombre de persones que ha participat a les poques sortides que si s’han
pogut dur a terme (la de febrer, setembre i octubre) s’ha reduït dràsticament en comparació amb l’any
anterior.
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3. 2 Grup d’acció forestal
No cal insistir en que l’activitat del GAF s’ha vist condicionada en el seu funcionament com a
conseqüència de l’impacte de la Covid-19. Les restriccions han afectat especialment a la
realització d’activitats adreçades al voluntariat i al públic en general.
Les accions públiques es va interrompre a partir del març de 2020 i no es van poder tornar a
reprendre en la resta de l’any 2020. Tanmateix, durant aquest període el GAF ha mantingut les
contactes i la infraestructura imprescindibles.
Accions del GAF durant el 2020
•
Passeig de les Aigües 2 de febrer de 2020
Es va revisar l’estat de les plantacions fetes fa molt temps. Els exemplars més desenvolupats dels
roures es van refaldar, operació que consisteix en podar les branques inferiors per a afavorir la
formació d’una capçada regular.
L’acció contra la flora al·loctona invasora es va concretar en l’ eradicació de tres mates de figuera
de moro, una part de les pales es van dipositar en un contenidor de brossa orgànica i la resta es
van deixar assecant-se sobre branques i un llit de pedres grans. En els espais deixats lliures de
figuera, eliminades també les arrels es va plantar un plançó d’arboç i en altres punts descoberts,
tres alzines.
•
Font del Gos 9 de febrer de 2020 celebració del celebra el Tu’Bishvat amb l’associació
cultural jueva Limud
El Tu’Bishvat o Tu Bi'Shevat (Hebreu:  )ט"ו בשבטés una de les festes del calendari hebreu. El seu
nom prové de la data del dia festiu, el quinzè dia del mes de Shevat ()שבט. Aquesta celebració
es coneix com l’Any Nou dels arbres, tradicionalment se surt a gaudir a l’aire lliure, es mengen
fruits i es planten arbres. Actualment aquesta celebració té també pels jueus un contingut de
diada de consciencia ecològica.
En l’acció van participar 50 voluntaris de Limud, DEPANA i veïns del barri. Es van plantar 65
plançons d’alzina, roure, llentiscle i arboç, més un magraner donació de Limud.
•
Plantada a la Serra de Marina amb l’Escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de
Gramenet 12 de març de 2020
El dijous 12 de març, tot just el dia abans del tancament de les escoles a causa de la Covid-19,
un grup d’alumnat i professorat de l’escola Mercè Rodoreda de Santa Coloma de Gramenet va
dur a terme una plantada d’arbres i arbusts autòctons a la Serra de Marina. L’acció va tenir lloc
en un vessant proper a la Font de l’Alzina. L’acció va comptar amb la participació de dos
voluntaris del Grup d’Acció Forestal (GAF) de DEPANA. Es d’agrair especialment el recolzament
rebut per una brigada de treballadors enviada per l’Ajuntament de Santa Coloma que va donar
suport a l’acció.
•
Participació en la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al desenvolupament de
projectes en el marc de l’emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2020
Les entitats SEO-Birdlife, XCN (Xarxa per a la Conservació de la Natura) i DEPANA hem presentat
el projecte “Implicació ciutadana en el verd urbà: Voluntariat ambiental a la ciutat”, que ha estat
aprovat per l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu és organitzar activitats adreçades a la
ciutadania de Barcelona per realitzar accions de millora mediambiental en els espais verds i
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espais buits, potencialment verds, de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, es compta amb el
GAF per actuar també dins de l’entorn urbà de Barcelona.
•
Contactes amb l’ADF 315 La Carrerada de Vilafranca del Penedès
A mitjans d’octubre de 2020 membres de l’ADF de Vilafranca es van posar en contacte amb
DEPANA per demanar assessorament ja que volien endegar un projecte de viver forestal
semblant al de Bosc Turull. L’Ajuntament de Vilafranca els ha cedit un solar, Cal Gallina, on
ubicaran una aula ambiental, la futura Escola del Foc i un viver forestal. Ja han començat a
arranjar l’espai i instal·lat un sistema de reg. Han sembrat glans d’alzina, garric i altres plantes
forestals autòctones. A la primavera incorporaran plantes i arbres de bosc de ribera. Esperem
mantenir el contacte, continuar intercanviant experiències i col·laborar en el nostre objectiu
comú de defensa del patrimoni natural.
3. 2. 1. El Viver Forestal del Bosc de Turull
Durant el període de confinament domiciliari, el viver de DEPANA a les instal·lacions de l’Aula
Ambiental de Bosc Turull va estar sense rebre l’atenció necessària. Com a conseqüència, per
desajustaments en el reg automàtic, es van malmetre alguns plançons. Així que va ser possible,
les persones que fan el seguiment setmanal en condicions normals van continuar amb el control
del reg i el seguiment del viver.
•

Manteniment del viver de suport de l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei

Alumnat d’aquest institut col·labora en el manteniment d’un viver que proporciona plançons al
de Bosc Turull. Afortunadament, des de l’inici del curs 2020-21 l’alumnat de l’Aula Oberta ha
continuat les tasques d’arranjament i de sembra de glans habituals de cada curs. La suspensió
del Servei Comunitari de l’ESO ha impedit la participació d’aquest altre alumnat.
3.2.2. Projecte Aprenentatge i Servei amb les escoles
Si bé en iniciar-se el curs 2020-2021, atesa la situació a causa de la Covid-19, a DEPANA havíem
considerat continuar amb la suspensió de les activitats d’ApS, després de la normalització del
curs escolar i la demanda d’algun centre, al setembre del 2020 s’ha reprès les activitats d’ApS
amb les mesures corresponents a l’entorn escolar. La participació d’alumnat en activitats d’ApS
en el viver de DEPANA es duu a terme gràcies a la col·laboració amb la SCEA (Societat Catalana
d’Educació Ambiental), que té al seu càrrec la gestió de l’Aula Ambiental Bosc Turull. Per als anys
2020 i 2021 la SCEA ha elaborat el projecte “Aprenentatge i Servei sobre biodiversitat urbana a
l’Aula Ambiental Bosc Turull”, al qual li ha estat concedida una subvenció de la Direcció General
de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Les activitats amb alumnat al viver del GAF han estat
incloses en aquest projecte educatiu.
•
Assaig amb biochar al viver forestal
Biochar (carbonet) és carbó vegetal produït mitjançant piròlisi destinat a no cremar-se. S’obté
de residus vegetals agrícoles i forestals, i es diferencia del charcoal o carbó vegetal en el fet que
no està destinat a la combustió. Representa un medi per a fixar el carboni i reduir les emissions
de CO2. De fet, el seu ús principal és com a esmena del sòl i de substrats de cultiu, doncs
incrementa la retenció de l'aigua, millora el cicle del nitrogeni i del carboni, té efecte
destoxificador i tampona el PH.
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Desde desembre de 2020, amb la col·laboració de alumnat d’ESO, tenim en marxa un assaig per
comprovar l’efecte del biochar en el desenvolupament dels plançons de roure, alzina i pi
pinyoner. Aquest assaig, amb 270 plançons, es duu a terme gràcies a la donació de biochar
rebuda de la cooperativa Carbón Vivo SCCL.
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/)
En concret cal destacar:
Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola
(PEPNat)
La tramitació de les dues figures de planejament que han de regular el Parc, “PEPNat” i la
“MPGM” ha avançat amb moltes dificultats degudes a discrepàncies en la redacció de l’article
54 de PEPnat. Aquest article és el que regula el tractament de les urbanitzacions il·legals
existents dins del Parc i que van ser recollides al decret de declaració de Parc natural amb la
categoria normativa de “ERE’s”.
Pel que fa a les discrepàncies, cal aclarir que no es qüestiona tant la extinció d’aquestes
urbanitzacions i la corresponent restauració del medi natural, fixada pel pla territorial vigent
PTMB, com la manera en com s’ha de produir la extinció d’aquestes urbanitzacions il·legals amb
els conflictes que això comporta pels ajuntaments implicats.
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Les dues figures de planejament ja han estat dictaminades per les comissions d’urbanisme
implicades (CTU de l’àmbit metropolità i SCTU de Barcelona) i resta tant sols la aprovació
definitiva per l’òrgan de la Generalitat corresponent, un cop incorporat d’ofici el text acordat
per la CTU de l’àmbit metropolità.
L’aprovació definitiva de la planificació urbanística i del medi natural del PN, representarà un
avenç respecte a les figures que fins ara regulaven aquest espai, cal recordar que el planejament
general vigent fins ara data dels anys 70 i el planejament específic d’aquest espai dels anys 90,
plans del segle passat que eren propis del que s’entenia com a un “Parc forestal metropolità” i
no del “Parc Natural” que volem.
Com s’ha dit el nou planejament representa un avenç, però com es va posar de manifest en el
procés de formulació i així ho va al·legar DEPANA, el nou planejament resulta manifestament
incomplet i caldrà desplegar-ho mitjançant una sèrie de plans i programes específics, que gràcies
a les al·legacions efectuades figuren al capítol 2 de la normativa del PEPnat, “Desenvolupament
i execució del Pla”.
Aquest desplegament, ha de comportar regulacions i actuacions específiques en temes tant
sensibles com: La connectivitat ecològica interna i externa del Parc, El càlcul d’indicadors de
seguiment, la formulació d’unes directrius del paisatge, la xarxa d’accessibilitat al medi i com no
pot ser d’altra manera els processos d’eradicació de les construccions il·legals existents i la
corresponent restauració del medi natural que figura al controvertit article 54 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 actuarhi. 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)
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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.
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.
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.
Actualment s’està produint el procés de selecció del futur director-gerent, sense que a les bases
que el regulen s’hagi incorporat la petició PCDC de forma satisfactòria.
3.4. Can Parcala
DEPANA i la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis varen fer un conveni a finals del 2017 pel
qual la nostra entitat duria a terme activitats a l’espai de Can Parcala amb un pressupost de
2.000 € anuals. En aquest espai també hi treballa la Fundació Maresme amb persones amb
diversitat funcional intel·lectual que els ofereix una oportunitat de feina amb uns valors que la
nostra entitat també comparteix: cuidar del nostre entorn natural.
D’aquesta manera, de la finca rústica i dels seus cultius en resulten productes ecològics i de
proximitat que no fan més que garantir la biodiversitat de les espècies pròpies del Maresme.
Per fomentar-ho i donar a conèixer aquest petit oasi situat a Cabrera de Mar, DEPANA ha fet
visites com a part de les seves activitats on es tractaven temes concrets de fauna i flora que es
pot observar i gaudir a l’espai que ens brinda Can Parcala. Alhora, l’Associació ha fet de pont
amb altres entitats perquè es puguin dur a terme projectes més tècnics fora de la divulgació.
Durant el 2018 i el 2019 es van dur a terme algunes d'aquestes activitats esmentades,
malauradament el 2020 tot va quedar trastocat amb la pandèmia mundial de la Covid-19. No
només no vam poder dur a terme visites a Can Parcala, sinó que la majoria de les nostres sortides
es van anul·lar.
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4. ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
4. 1 Difusió i comunicació
Des de la seu de DEPANA, durant el 2020, s’han elaborat i enviat 7 comunicats de premsa:
Denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient la destrucció del bosc de ribera a la riera
d’Arbúcies.
Comunicat davant la mort de l’ós Cachou.
Carta oberta al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de
la Generalitat de Catalunya sobre l’atorgament d’autoritzacions excepcionals de caça i de
captura d’espècies cinegètiques durant l’estat d’alarma.
Els perills de la pirotècnia.
El Calderí, una zona agrícola per protegir.
Els nous accessos viaris i ferroviaris ja obsolets abans de néixer.
La Fundación Oso Pardo i DEPANA exigiran la reposició de l’ós Cachou el 2021 i
sol·licitaran al jutjat noves actuacions.
S’ha atès els mitjans de comunicació que ho han requerit mitjançant voluntariat i s’ha mantingut
presència en els diferents suports de comunicació que així ho han sol·licitat.
La difusió de l’actualitat de DEPANA entre els socis i simpatitzants s'ha dut a terme mitjançant
el butlletí electrònic regular, les publicacions a la pàgina web i, les xarxes socials amb més de
400 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.
Per part del companys del delta del Llobregat, han realitzat les següents actuacions:
- Assistència a la manifestació contra el Pla de Ponent, el 3 d’octubre de 2020.
- Participació d’en Jose Garcia al programa de ràdio de la SER “Aquí, amb Josep Cuní” per parlar
sobre el tema de l’aeroport.
- Aportacions regulars d'articles a l’Agró Negre.
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4. 2 Publicacions
La revista Agró Negre arriba el 2020 al seu setzè 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.
Aquest any de pandèmia les reunions del consell de redacció i tot el seguiment de construcció
de la revista s’ha fet de forma on line, per reduir possibles riscos.
Els socis durant aquest han rebut només una sola edició, al mes de maig. La segona, que estava
previst sortir als vols de Nadal, es va endarrerir fins al febrer del 2021 i l’hem rebuda juntament
amb la convocatòria de la present assemblea. Tanmateix, un cop superades les dificultats que
imposa la pandèmia, la intenció del consell de redacció de l’Agró Negre és la de mantenir un
mínim de dues edicions a l’any. I un cop més, animem a aquells socis i simpatitzants que vulguin
col·laborar en la proposta de temes, en el seu seguiment i en la redacció d’articles, que ens ho
facin saber.
L’Agró Negre manté igualment la seva línia prioritària d’incloure aquelles matèries i notícies
vinculades de forma estricta amb l’actualitat dins de l’àmbit del medi ambient, a escala catalana
i global.
Un cop més, les feines de maquetació han estat assumides de forma voluntària pel soci Oriol
Muntané i s’ha imprès a la impremta Gràfiques Robert, amb molt bons resultats.
Aquest 2020, com hem dit, només s’ha publicat la revista número 38 i estava per sortir a final
de desembre la següent, num 39.
Revista AN 38, editada i enviada als socis a mitjans de maig.
Portada, dedicada la repercussió del canvi global al Delta de l’Ebre.
La denúncia a càrrec de la plataforma AEMS-RIUS amb vida, que denuncia la dessecació del bell
riu Flamicell, al Pallars Sobirà.
Editorial de molta actualitat, que comentant la treva alliberadora que el Covid 19 i el subsegüent
confinament de la població ha tingut sobre la fauna i el medi ambient en general.
Secció Acció Ambiental: Comentaris sobre el nou Pla General Metropolità de Barcelona, i la
polèmica per la mort gens clara de l’ós Cachou.
Campanya per protegir el Turó de l’Enric a Badalona, la derogació del mapa eòlic a Catalunya, el
vessament de residus industrials al riu Congost a Montornès i les seves repercussions en les
aigües del riu i l’atorgament de la Creu de sant Jordi a la nostra ex-presidenta Puri Canals.
Agrociència, la mateixa Puri Canals ens fa una completa valoració de la conferència internacional
COP25 celebrada a Madrid i com la Covid 19 ha evidenciat les tendències destructives de l’actual
model econòmic.
A l’espai Agró Verd, notícies en positiu, recollim l’original iniciativa dels Estimaocells, destinada
a promoure el coneixement i la defensa de la fauna, tot estimulant la participació de la gent en
aquesta necessària tasca.
Les planes centrals les dediquem a abordar com el canvi climàtic està afectant de forma severa
el Delta de l’Ebre, com s’ha vist amb el recent pas del temporal Glòria i a apuntar possibles
solucions.
Reproduïm un comunicat del Col·legi de Biòlegs sobre el comportament de la fauna salvatge
durant el llarg confinament de la ciutadania pel Covid 19.
La secció Converses amb els socis ens porta fins a la Cellera de Ter, per mantenir una interessant
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conversa amb els nostres consocis, valors molt actius de la nostra entitat, Raúl Bastida i Eva Yus.
A la secció A prop naturalment entrevistem a la professora i primatòloga Montserrat Colell.
La Misce recull 8 mininotícies vinculades al medi ambient, d’indrets tan propers com la Tordera,
amb el nou delta aparegut a causa del temporal, i de tan allunyats com Austràlia, que fou notícia
a causa dels devastadors focs forestals que van assolar bona part del país.
La secció dedicada a les Activitats recull les que es van fer el darrer trimestre de 2019 i els dos
primers mesos de 2020, abans que esclatés la pandèmia.
La secció Agromaníacs comenta el web d’un geòleg: www.blocdecamp.cat.
I el magnífic llibre del primatòleg Miquel Llorent “Primates”.
Els autors de la recerca publicada a la revista on line Miconia sobre la flora de la Vall de Saltèguet
a la Cerdanya ens fan un resum.
I la Contra personalitza en figures com les de la jove activista sueca Greta Thunberg un motiu
d’esperança per tractar d’aconseguir un canvi de rumb en la forma que s’aborda la crisi ecològica
global.
La segona revista, AN num 39, prevista per sortir publicada el 2020, no va arribar als socis fins
al mes de febrer d’enguany. És per això que deixem per a la memòria de l’any 2021 la referència
sobre aquesta darrera edició.
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4. 3. Participació
4.3.1. Voluntariat
Voluntariat regular:
DEPANA compta amb un modest, però molt implicat grup de voluntaris.
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.
Tanmateix, i atesa la situació excepcional viscuda el 2020, les activitats programades no s’han pogut realitzar.
Conveni amb la Fundación Oso Pardo
En el mes d’abril del 2019, DEPANA i la Fundación Oso Pardo (FOP) 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, incloent-hi
la investigació aplicada, la comunicació, així com l’educació ambiental, entre altres àrees de treball.
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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.
Assistència al Consell de Protecció de la Natura.
Assistència als plenaris del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals
de Barcelona, així com a les Comissions Permanents del mateix.
Assistència a reunions de la Comissió d’arbres catalogats de Barcelona.
Assistència a les reunions del Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.
Assistència a les reunions del Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Assistència a les reunions de la Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny.
Assistència a les reunions organitzades pels consells de caça.
Assistència a la Junta de Protecció del Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà.
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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,
de forma telemàtica, 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 telemàtiques.
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 (de la qual en va ser una de
les entitats fundadores). En el transcurs de l’any 2020 hem assistit telemàticament a dues reunions
del plenari del Consell.
5.1.5. Patronat de la Fundació Zoo de Barcelona
DEPANA és membre en qualitat de patró honorífic des de l’any 2018. S’ha participat en dues reunions
telemàtiques
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5. 2. Activitat internacional de DEPANA
L’activitat internacional de DEPANA durant el 2020 s’ha centrat en tres organitzacions de les que som
membres: MedPAN, la UICN i el CIDN.
Durant aquest període, malgrat la Covid-19, 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 participació́ en diferents reunions on-line del Conveni de Diversitat Biològica de NNUU
(CBD) preparatòries per la COP15 del Conveni que s’havia de celebrar a la Xina el mes d’octubre i també
s’ha posposat.
Enguany, l’assemblea general de MedPAN s’ha celebrat on-line i el Fòrum Mediterrani de les Àrees
Marines Protegides, que organitzem cada quatre anys, i que estava programat pel Novembre a
Mònaco, s’ha hagut de posposar pel 2021, si bé s’ha dissenyat un procés de participació on-line amb
diferents tallers temàtics per anar avançant fins que puguem trobar-nos presencialment.
A l’Assemblea General vam presentar de nou la candidatura de DEPANA a la Junta Directiva i la
Presidència de MedPAN, que va ser votada per tots els membres de MedPAN (per primer cop amb un
100% d’assistència de membres). La candidatura va ser aprovada per unanimitat.
Al llarg de l’any s’ha participat en totes les reunions de la junta directiva (mensuals), del Bureau, així
com dels Comitès consultiu i científic de MedPAN. Igualment, en representació́ 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 la llista d’activitats des de MedPAN, cal recordar també́ tots els temes associats al seguiment del
Conveni de Barcelona de Protecció de la Mediterrània. (Més informació a www.medpan.org) i les
polítiques de l’UE, en particular per a la Xarxa Natura 2000 marina.
A principis del 2020 es va organitzar una assemblea general del Consell Ibèric de Defensa de la Natura
(CIDN) per via telemàtica, en la que es va acordar una trobada presencial dels membres amb motiu del
Congrés mundial de la natura de la UICN a Marsella el mes de juny. Com que el congrés també es va
posposar, estem pendents d’organitzar l’AG, probablement el mes de març, després de l’AG de
DEPANA.
La participació prevista al congrés mundial de la natura de la UICN ha quedat posposada pel setembre
de 2021.
Sobre la prova pilot EU-PILOT 5866/13/ENVI presentada a la Comissió Europea s’ha seguit enviant
informacions a la Comissió sobre els incompliments per part del Govern central i la Generalitat de
Catalunya.
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6. SECRETARIA GENERAL
6. 1 Sessions de Junta Directiva
Durant l’any 2020 s’ha preparat, d’acord amb el President, les Ordres del dia de les reunions de la Junta
Directiva, les quals han tingut una periodicitat mensual. Així mateix, s’han compilat i arxivat les actes
de les reunions. A causa de la Covid-19, a partir del mes de març del 2020, les reunions s’han realitzat
de forma telemàtica.
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, així com el Programa i pressupost anuals
d’actuació.
S’ha dut a terme la coordinació i supervisió de la gestió tant de les vocalies com del personal contractat:
Secretaria Tècnica i Administrativa i persona de suport.
6.2 Secretaria tècnica
Durant l’any 2020, la plaça ha estat coberta per la persona de suport, la Sonia Gresa, que ha assumit
les hores pròpies de la Secretaria i les seves, en total 33 h/setmana. Això ha estat així fins el mes de
setembre i, a partir d’aleshores, la persona que, habitualment, ocupava el càrrec de Secretària tècnica
(Montse Mir), s’ha reincorporat. Això és degut a la baixa per maternitat i excedència que va agafar la
Montse Mir.
A les tasques de la secretaria tècnica es destaca la presentació de dues subvencions, de les quals en
van ser atorgada una. Es tracta de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona per al projecte ·d’On
vénen les tortugues”.
S’ha seguit en la línia de tots els anys 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 2020, hi ha hagut 12 altes de sòcies/socis i, malauradament, 17 baixes i una baixa per
impagament.
A 31 de desembre de 2020, DEPANA tenia 920 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
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despeses ha estat molt rígida, s’ha assolit un resultat positiu, a causa, especialment, de la impugna de
les costes d’alguns dels plets que DEPANA havia interposat.
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