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1. ÀMBIT D’ACCIÓ AMBIENTAL, TERRITORI I BIODIVERSITAT

1. 1 Procediments administratius

Procediments administratius

Delta del Llobregat:

Descripció Estat Observacions

El 16 de març de 2021 es 
va interposar el recurs 
d’alçada en el qual es 
sol·licitava, entre d’altres, 
la suspensió de les obres 
del sector PAU 2 de l’ARE 
Eixample Sud.

Es va declarar la 
inadmissió del recurs 
d’alçada. S’ha interposat 
recurs contenciós 
administratiu.

L’11 de maig de 2021 es va
presentar un escrit a 
l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat sol·licitant que la 
Pineda de Can Camins 
s’inclogui com a ZEPA.

Pendent de resposta.

9 d’agost de 2021: Carta 
de DEPANA i SEO al 
President de la Generalitat 
pel tema de l’ampliació de 
l’Aeroport.

Resposta  el  9  de
novembre de 2021 per part
el  Director  de  l’Oficina
Estratègica del President. 

Explica la posició de la 
Generalitat: fer compatible la 
correcció del dèficit de vols 
intercontinentals a l’aeroport 
de Barcelona (...) referent en 
els aspectes mediambientals.

30 d’agost de 2021: 
Al·legacions al projecte 
constructiu de reposició de 
la canonada d’impulsió de 
l’interceptor Castelldefels

Sense resposta.

6 de setembre de 2021: 
Sol·licitud d’accés a la 
informació ambiental al 
departament d’Acció 
climàtica arran de la Carta 
d’emplaçament, per saber 
quan es començaria la 
tramitació de l’ampliació de
la ZEPA 

El 16 de novembre 2021 la
Generalitat va respondre 
amb un informe. 

Com que no es va satisfer la 
sol·licitud en el termini d’1 
mes, es va presentar una 
reclamació a la GAIP, però un 
cop vam rebre l’informe de la 
Generalitat, es va comunicar 
que la sol·licitud ja va ser 
satisfeta.

21 de setembre de 2021: 
Sol·licitud al MITECO i al 
MTMAU sobre considerar 
que el DORA ha d’estar 

Sense resposta.
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sotmès a avaluació 
ambiental estratègica.
14  d’octubre  de  2021:
Carta al Comissari europeu
de Medi Ambient, Virginijus
Sinkevicius, en relació a la
proposta  d’ampliació  de la
ZEPA de la Generalitat.  

Pendent de resposta.

30 de novembre de 2021: 
Informe de DEPANA sobre 
els valors ambientals de les
zones naturals retallades 
de la proposta d’ampliació 
de la ZEPA. 

Pendent de resposta. 

Energies renovables:
22 de febrer de 2021: 
Al·legacions consulta 
Ponència PSFV Castell de 
Riudabella.

Pendent de resposta.

25 de febrer de 2021: 
Al·legacions Parc eòlic 
Clarena. 

Pendent de resposta.

9 de març de 2021: 
Al·legacions a PSFV La 
Conca.

Pendent de resposta.

20 de juny de 2021: 
Al·legacions a PSFV Valls.

Pendent de resposta.

12 de juliol de 2021: 
Al·legacions PE Vilella. 

Pendent de resposta.

8 de setembre de 2021: 
Al·legacions a la Línia de 
Molta Alta Tensió de 
Forestalia.  

Pendent de resposta. L’escrit el va redactar el grup 
GEPEC. 

13 de desembre de 2021: 
Al·legacions PSFV Pla de 
Santa Maria.

Pendent de resposta.

13 de desembre de 2021: 
Al·legacions PSFV Els 
Plans. 

Pendent de resposta.

Altres:

3 de febrer de 2021: 
Presentació d’escrit 
d’al·legacions Modificació 
Puntual del POUM de 

L’Ajuntament no ha dit res. No s’ha aprovat l’aprovació 
inicial encara. 
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Cunit.
5 de febrer de 2021: 
Presentació de sol·licitud 
d’informació sobre les 
Avaluacions Ambientals 
Estratègiques i les 
Avaluacions d’Impacte 
Ambiental. 

26 de febrer de 2021: 
Resposta per part de la 
Direcció General de 
Polítiques Ambientals i 
Medi Natural. 

Informa sobre totes les dades 
demanades. 

26 de març de 2021: 
Sol·licitud perquè s’acordi 
la suspensió dels treballs 
de tala i neteja forestal als 
Refugis del Montseny.

Resposta de l’OTPMIF, 
informe tècnic: “no 
disposem de 
competències per 
suspendre”. 
Resposta OTPN: “els 
treballs són necessaris i 
urgents”. 
Resposta Ajuntament: ho 
remet a l’OTPN. 

Es presenta a l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor, al 
Consell Coordinador del Parc 
Natural del Montseny i a 
l’Oficina Tècnica de Prevenció
d’incendis forestals

12 d’abril de 2021: 
Presentció d’escrit 
d’al·legacions en la 
tramitació d’avaluació 
d’impacte ambiental del 
projecte de Planta de 
Compostatge Fumanya, a 
Sant Martí d’Albars. 

Pendent de resposta. 

16 de juny de 2021: 
Sol·licitud en relació a l’ús 
de pirotècnia per Sant 
Joan, als Ajuntaments de 
Barcelona, Tarragona, 
Lleida i Girona

No hi ha resposta. 

3 de setembre de 2021: 
Compareixença en el 
procediment de tramitació 
del POUM de Santa 
Susanna.  

L'Ajuntament no ha dit res. De moment no s’ha aprovat 
definitivament el POUM.

15 de setembre de 2021: 
Recurs de reposició contra 
l’aprovació definitiva del 
Pla Parcial del Sector C de 
Corró d’Amunt. 

No hi ha resposta. 

3 de novembre de 2021: 
Sol·licitud d’informació 
ambiental sobre la 
transformació dels usos del
sòl a les ZEPA dels secans

El 24 de desembre de 
2021 els agents rurals 
estimen parcialment la 
sol·licitud. Actualment s’ha
sol·licitat informació 

Es va presentar una 
reclamació a la GAIP però 
finalment la sol·licitud ha estat 
satisfeta.
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de Lleida. complementària sobre 
expedients sancionadors.

9 de novembre de 2021: 
Sol·licitud d’informació 
ambiental sobre el nombre 
d’expedients sancionadors 
en matèria d’electrocució 
ocells en línies elèctriques. 

10 de desembre de 2021: 
Resposta dels Agents 
Rurals que remeten la 
informació a la Direcció de 
Polítiques ambientals i 
medi natural i a la Direcció 
General d’Energia. 

No han dit res. 
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1. 2 Procediments judicials

Procediments judicials

Descripció Estat Observacions

Delta del Llobregat:

Interposició  de  recurs
contenciós  administratiu
contra  la  inadmissió  del
recurs  d’alçada  per   part
del  Departament  de
Territori  i  Sostenibilitat,  en
el qual es sol·licitava, entre
d’altres,  la  suspensió  de
les obres del sector PAU 2
de l’ARE Eixample Sud.

Al  març  del  2022  es
presenta  un  escrit
sol·licitant  la  mesura
cautelar  de  suspensió  de
les  obres  del  projecte
d’urbanització  del  PAU  2.
Està pendent de resoldre’s
pel  Tribunal  Superior  de
Justícia de Catalunya.

En aquest procediment es va
sol·licitar  el  reconeixement
del  benefici  de  justícia
gratuïta el dia 29 de març. El
22  d’abril,  el  Servei  de
Tramitació  de  Justícia
Gratuïta de l’ICAB va resoldre
desfavorablement.  El  19  de
novembre,  la  Comissió
d’Assistència  Jurídica  de  la
Generalitat  va  reconèixer  el
dret  d’assistència  jurídica
gratuïta.  

24 de novembre de 2021:
Presentació  de  nova
documentació a la Fiscalia
de  Medi  Ambient  de
Barcelona  pel  tema  dels
Taxis de Can Sabadell. 

DEPANA  com  acusació
particular.  Procediment  en
curs, sota secret parcial de
sumari.

Altres:
Procediment  penal  per  la
mort de l’Ós Cachou

Durant  el  2021  s’han
presentat  varis  escrits  de
tràmit  i  sol·licitant  que
s’ampliï  el  termini
d’instrucció  de  la  causa.
Està pendent que el Jutge
resolgui.

Recurs  contenciós-
administratiu contra el  Pla
especial  urbanístic  del
centre d’acollida d’animals
de  companyia  de
Barcelona  (CAACB),  al
terme  municipal  de
Montcada i Reixac.

Es  va  atorgar  termini  per
formular la demanda. S’ha
sol·licitat  complement
d’expedient perquè falta un
informe  de  Transports
Metropolitans  de
Barcelona.

També  ha  comparegut
l’Ajuntament  de  Montcada  i
Reixac.

Compareixença, juntament
amb  la  Plataforma  Anti-
incineradora  de  Cercs,  al
recurs  contenciós

El  4  de  febrer  es  va
presentar  demanda  per
part de l’empresa i ara és
la  Generalitat  qui  ha  de
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administratiu interposat per
l’empresa  EM  SPAIN
WASTE  &  TREATMENT
contra la no idoneïtat de la
sol·licitud  d’autorització
ambiental  per  a  l’activitat
d’incineradora de residus

contestar.
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1. 3. Campanyes: 

1. 3. 1 Defensa  del delta del Llobregat

El febrer del 2021, gràcies als informes que, de forma regular, DEPANA va enviar a
la Comissió Europea en el marc de la queixa pilot interposada per l’entitat l’any 2012,
explicant  la  situació  en  què  es  troba  el  delta  del  Llobregat,  el  19  de  febrer,  la
Comissió envia una carta d’emplaçament al Regne d’Espanya alertant dels següents
punts:

1. Insuficient protecció del delta del Llobregat. 

2. No es va avaluar ambientalment l’ampliació dels aparcaments.

3. No s’han establert les mesures compensatòries de l’anterior ampliació (2001).

4. No s’ha fet la classificació ZEPA en relació a la IBA 140.

Aquesta  carta  ha  permès  exercir  més  pressió  per  impulsar  i  treballar  en  el  Pla
especial  de protecció  del  medi  natural  i  del  paisatge del  delta  del  Llobregat.  Un
compromís  de  la  Generalitat  des  de  fa  més  de  20  anys,  que  mai  ha  arribat  a
materialitzar-se, i que des d’aleshores DEPANA reclama. 

Així, l’entitat, juntament amb SEO Bird Life, durant el 2021, ha mantingut diverses
reunions i contactes amb la Generalitat de Catalunya, aportant informes en els quals
es posa de manifest el valor ecològic de delta i la importància de protegir-lo i fer una
gestió  adequada,  tal  com  es  reclama  en  la  carta  enviada  per  la  CE  i  tal  com
DEPANA porta demanant des de fa temps al govern.

Paral·lelament, AENA i l’Estat, malgrat l’avís de la Comissió Europea, el mes de juny
de 2021 comunica la seva voluntat de seguir amb l’ampliació de la tercera pista. Una
voluntat  però,  que  no  es  va  poder  materialitzar  a  causa  del  desacord  entre  les
diverses administracions implicades.  En aquest  sentit,  òrgans com el  Consell  de
protecció de la natura o el Consell ciutadà per a la sostenibilitat es van posicionar en
contra. Ajuntaments com en del Prat i el de Barcelona també van manifestar la seva
disconformitat.

En aquest sentit, el 19 de setembre de 2021, les plataformes ZeroPort i Xarxa per la
justícia  climàtica  van  convocar  una  manifestació  en  contra  de  l’ampliació  de
l’aeroport del Prat, en la qual van assistir entitats i persones de tot Catalunya.

DEPANA, a mitjans del mes de març, també va presentar un recurs d’alçada a la
Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat
perquè suspengués cautelarment qualsevol pla urbanístic a la zona PAU 2 de l’Àrea
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Residencial  Estratègica (ARE) de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat. L’objectiu
d’aquesta actuació va ser aconseguir que s’aturessin les obres de reparcel·lació del
barri residencial projectat fa més d’una dècada per la Generalitat i l’Ajuntament del
Prat, com a mínim mentre s’estudiés la importància de la zona per al conjunt dels
ecosistemes del delta del Llobregat i s’aprovés el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del delta del Llobregat.

Malauradament,  a  l’abril,  la  Generalitat  de  Catalunya va  declarar  inadmissible  el
recurs d’alçada i la petició de suspensió de les obres. Per això, es va interposar un
recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per
poder  tirar  endavant  el  recurs,  es  va  demanar  gaudir  de  justícia  gratuïta.  En un
primer moment, però, aquest dret se’ns va denegar per part de Servei de Tramitació
de Justícia Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Catalunya, sense tenir en compte que
DEPANA és una entitat per a la conservació mediambiental sense ànim de lucre i
l’article 23.1 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol. Així, fins al mes de setembre, no
se’ns  va  atorgar  la  condició  que  reclamàvem  i,  fins  aleshores,  no  es  va  poder
interposar el recurs.

Finalment, DEPANA va demanar a finals del 2021 que s’arxivés el procediment de
tramitació del Pla Director Urbanístic (PDU) de la terminal logística intermodal del
Port de Barcelona al·legant el següent:

1. Tant la declaració del 2007 com la pròrroga que es va fer el 2013 no són en cap cas
vigents  actualment  tant  pels  canvis  que  ha  patit  el  projecte  com  per  les
transformacions ambientals que hi ha hagut i, en aquest sentit, exigeix que es realitzi
una  nova  Avaluació  d’Impacte  Ambiental  sobre  el  projecte  d’accessos  al  Port  de
Barcelona. 

2. La segona al·legació posa l’accent en el fet que el PDU no contempla cap actuació als
sòls contaminats per cromites que hi ha al voltant de la llera del riu Llobregat.

3. Tampoc  està  efectivament  contemplat  l’impacte  que  hi  haurà  en  les  zones  que
quedaran afectades pel projecte: el riu Vell i el nou tram de riu desviat, el qual, a més,
haurà de passar a ser Zona d’especial protecció per les aus (ZEPA) i reserva natural.

4. Destacar també que l’antiga llera del riu Llobregat està inclosa dins la delimitació de
l’Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) que, tal com va
estipular la Comissió Europea, és mereixedora de protecció.

5. Aquesta pràctica incrementa la pressió sobre la zona protegida potenciant l’ús lúdic
desmesurat.

Volem agrair de tot cor a en Jose Garcia el seu gran esforç i implicació absoluta en la
defensa d’aquest espai. 

Salvem El Calamot i la Riera dels     Canyars  
Seguiment de les accions impulsades per aquesta plataforma.
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Campanya Salvem l’Olla del Rei
Seguiment de les accions impulsades per aquesta plataforma.

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 censos al tram del riu entre Bellvitge i Sant Boi.

Especial agraïment a en Jose Garcia, vicepresident de DEPANA, que ha liderat amb
molt d’esforç i dedicació aquesta campanya. 

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. 

1. 3.4. SOS Llobregat
Assistència telemàtica a les reunions organitzades per la plataforma.

1.3.5. SOS Costa Brava

DEPANA es va adherir l’any 2020 a la Federació d’entitats SOS Costa Brava a 
favor de la protecció de la Costa Brava. 

1.3.6. ILP Montseny

Al novembre del 2021 va finalitzar el termini per a recollir signatures. L’objectiu era
la recollida de 50.000 signatures perquè la ILP tirés endavant, però només se’n van
aconseguir  38.000  a  causa  de  l’estat  d’alarma i  restriccions  provocades  per  la
pandèmia. 

1.3.7. Transició energètica

DEPANA  s’adhereix  als  manifestos “Per  un  model  energètic  sostenible  a
Catalunya”,  promogut  per  la  Federació  Ecologistes  de  Catalunya”  i  “Por  una
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transición  energética  a  las  renovables  que  garantice  la  conservación  de  la
biodiversidad”,  promogut  per  Alianza  energia  y  territorio  (ALIENTE),  però  amb
esmenes. La principal d’aquestes esmenes és que tenint en compte les mancances
de qualsevol decret o llei, proposem l’elaboració d’un Pla Territorial Sectorial.

1.3.8. SOSNATURACAT

A començaments de novembre de 2020 a iniciativa d’un grup de persones de la
Plataforma Verda de l’Autòdrom de Sant Pere de Ribes (que està lluitant contra un
Macroprojecte hípic a Sant Pere de Ribes), amb la participació activa de DEPANA,
es va fer una crida a les plataformes i entitats que lluiten en defensa del territori per
a  emprendre  una  sèrie  d’accions  conjuntes,  aprofitant  el  període  preelectoral.
Sense  la  pretensió  de  crear  una  nova  plataforma,  es  va  adoptar  el  nom
SOSNATURACAT, que englobaria a tots els col·lectius adherits. 

Després de diverses trobades, el resultat va ser la redacció i difusió d’un manifest
en  defensa  del  territori  com  a  denúncia  de  l'enorme  quantitat  de  conflictes
ambientals  en  el  nostre  país.  El  manifest,  al  que  es  van  adherir  més  de  70
col·lectius i entitats, es va presentar a la premsa 27 de maig de 2021 i en el mateix
es feia una crida a la mobilització i a dir prou en defensa de la natura.  Amb aquest
motiu, el 5 de Juny Dia Mundial del Medi Ambient, es va convocar a les 12 del
migdia una concentració a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, en la també van
participar la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa juntament amb la
Xarxa per la Sobirania Energètica. Amb el  lema “El  territori  diu prou,  salvem la
natura”,  aquesta  mobilització  va  mostrar  el  rebuig  a  les  actuals  polítiques
mediambientals  de  les  diferents  administracions.  Els  mitjans  de  comunicació,
inclosa TV3, es van fer àmpliament ressò del manifest i la concentració. 

La  darrera  mobilització  en  la  que  va  participar  SOSNATURACAT  va  ser  la
concentració del 29 de setembre de 2021 contra l’ampliació de l’aeroport del Prat.
Després  de  la  qual  la  seva  activitat  ha  estat  molt  reduïda,  però  mantenint   la
intenció de continuar si rep prou recolzament per part dels col·lectius que es van
adherir inicialment.

1.3.9. Accions de campanya i/o de suport de DEPANA durant el 2021

 Manifest per exigir que el Fons de Patrimoni Natural es destini íntegrament a 
polítiques de millora de la biodiversitat (Ecologistes de Catalunya, Conservació.cat, 
la Societat Catalana d’Educació Ambiental i la Xarxa per a la Conservació de la 
Natura) – desembre 2021
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 Manifest en Defensa de les Banquetes Arbrades del Canal Urgell i Entorn 
(Plataforma Canal Viu) – desembre 2021

     Stop JJOO d’hivern (Plataforma STOPJJOO) – novembre 2021

     Nou model per a la Cerdanya (impulsada per Salvem Éller) – novembre 2021

     Esmenes a la futura llei de protecció animal de la Comunitat Valenciana (col·lectiu
YO ANIMAL) – setembre 2021

     Suspensió de les obres de pavimentació del Parc de l’Oreneta (Plataforma Cívica 
per a la Defensa de Collserola) – agost 2021

     Campanya en contra de la pirotècnia – juny 2021

◦      Escrit de sol·licitud actualitzat, presentat als Ajuntaments de les capitals de 
província (sense resposta ni recorregut, igual que l’any passat)

◦         Petició obsoleta a Change.org, que es va mig activar de nou.

◦         Difusió “Revetlla segura 2021” de Protecció Civil

◦         Contacte i adhesió a la Plataforma “Acord pirotècnia i convivència” i el seu 
manifest

     En contra de l’ampliació de l’aeroport (diverses accions)

◦         Seguiment i impuls per part d’en Jose García

◦         Accions legals (històriques i recents relacionades, p.e. en contra de l’ARE 
Prat Sud)

◦         Accions de comunicació (Notes de Premsa, entrevistes, etc.)

◦         Suplement de LaDirecta “L’Aeroport que es menja el Delta” – setembre 2021

◦         Participació en concentració – juny i setembre 2021

◦         Adhesió a manifestos

     Renovables sí, però així no (diverses accions)

◦         Manifest “Per un Model Energètic Sostenible a Catalunya” (GEPEC-EdC) i 
Manifest “Por una transició energètica a las renovables que garantice la 
conservación de la biodiversidad” (Alianza Energía y Territorio – ALIENTE) – abril
2021 * amb consideracions pròpies

◦         Article d’opinió propi LaDirecta “L’emergència dels barruts” – maig 2021

◦         Participació en concentració – maig 2021

     SOSNaturaCat (diverses accions)

◦         Manifest de les organitzacions i plataformes de Catalunya en defensa del 
territori – abril 2021

◦         Seguiment i participació per part de l’Alonso Pallí (i intervenció al 
Telenotícies comarques de TV3)

     Manifest “Medi Ambient, un Departament Imprescindible pel nou Govern de la 
Generalitat per al Futur de Catalunya” (EdC) – febrer 2021

     ILP Montseny (membres de la Comissió Promotora – recollida de signatures) - tot 
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l’any, fins novembre 2021



15

2. ÀMBIT DE PROGRAMES, PROJECTES I ESTUDIS

2. 1 Ós bru 

DEPANA està duent a terme des de l’any 2019 la campanya escolar d’educació ambiental
“L’os bru, tresor dels Pirineus” amb l’objectiu de millorar la informació sobre la figura de l´os
bru.

Tot i que no ha desaparegut mai del Pirineu, l’os bru ha estat i és un gran desconegut. I és
aquest el punt de partença de la campanya , ja que l’enemic més gran de l’os és el seu
desconeixement.

L’os bru és un símbol de la natura ben conservada, i  te una funció molt important a la
natura com a “bioindicador”, és a dir, que conservant l’os protegim la resta de fauna i flora
del Pirineu.

Aquestes accions educatives s’emmarquen dins dels principis d’actuació de DEPANA, que
compta  amb  el  suport  d’altres  associacions  naturalistes  i  científiques  i  que,  per  tant,
participen dels seus fonaments pedagògics i dels seus objectius educatius . En aquest cas,
la campanya s’emmarca dins del conveni de col·laboració entre DEPANA i la Fundación
Oso Pardo, de la qual gaudim d’una extensa informació científica i divulgativa .
           
L’execució del programa la porten a terme educadors professionals de DEPANA, tot i que
també hi donen suport voluntaris de l’entitat. 

Estructura de l’activitat: 

Tot i que les xerrades i activitats s’adeqüen a les diferents edats dels alumnes, tenen una
estructura comuna: 

En primer lloc, es fa una presentació on s’expliquen els elements més importants sobre la
biologia, la conservació de l’os bru, quants ossos viuen al Pirineu, etc. 
       
I en segon lloc, es fan unes activitats interactives on es tracta sobre: 

 Alimentació de l’os
 Rastres de l’os
 “Els veïns de l’os” que són la resta d’animals que hi comparteixen

hàbitat.

2.1.1. Educació ambiental: “L’ós bru, tresor dels Pirineus”

Durant el curs 2020-2021: Hem fet 69 tallers on han participat 1.428 alumnes d’escoles 
dels següents municipis: Barcelona, Badalona, Ripollet, Terrassa, Mollet del Vallès, 
Hospitalet del Llobregat, Olesa de Montserrat, Castellar del Vallès, Premià de Mar i Sant 
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Cugat del Vallès.

També han participat alumnes de les següents escoles de la Val d’Aran: Bossòst,
Es Bòrdes, Gessa, Salardú, Arties i Vielha. 
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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 2021 en les sessions dels Plenari
del Consell. El 2021 DEPANA va tornar a ser reelegida com un dels dotze membres
de la Comissió Permanent d’aquest Consell, assistint també a les diferents reunions
telemàtiques que han estat convocades.  

En aquest sentit, i en el si d’aquesta comissió, formem part de dos grups de treball:
el grup de treball d’aus urbanes de la ciutat, i el grup de treball de reforma de la
normativa legal en matèria de protecció i defensa dels animals.

El primer grup, creat ja fa anys, continuarà treballant per assolir diversos reptes tan
importants com ara la convivència a la ciutat amb diverses espècies d’ocells, instant
a l’Ajuntament de Barcelona a adquirir  compromisos ferms per a protegir  la vida
d’aquestes aus, d’entre els quals es destaquen els següents:

 Gestió ètica de control de poblacions de coloms, tórtores i cotorres.
 Reforma de la normativa legal per a convertir edificis bird-friendly per evitar col·lisions

amb les aus. 
 Creació de punts d’aigua potable per a la avifauna, especialment en èpoques de calor.
 Implantació de llocs de nidificació i vegetació adaptada tant a ocells com a insectes

pol·linitzadors,  així  com  a  espècies  silvestres  que  habiten  a  la  ciutat,  incloent
sensibilització ambiental a través de cartelleria  que informi sobre l’avifauna que viu
als nostres parcs i els beneficis que aporten. 

 Evitar la destrucció de nius d’ocells com ara falciots i ballesters en construccions que
han de ser enderrocades. 

 Pirotècnia silenciosa...etc). S’estableix un calendari de reunions mensuals per aquest
grup de treball. 

El  segon grup,  també creat  fa  anys, es reactiva per a treballar  sobre els  canvis
normatius tant a nivell  nacional com comunitari  que poden concretar-se durant el
2022.

Modificar l’Ordenança municipal de Protecció, Tinença i venda d’animals (OPTVA)
motivat per:

 Incorporar els canvis derivats de normativa de rang superior (DL 2/2008)
 Noves necessitats de regulació que s’han produït amb posterioritat a l’aprovació de

l’OPTVA (2014), tals com -a títol enunciatiu i no restrictiu-:
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i. Ampliació i modificació de les definicions de l’Ordenança.
ii. Prohibició de la tracció animal amb finalitats lucratives
iii. Prohibició de la presència d’animals als circs ampliada a tot tipus
d’animals
iv. Regulació del comerç d’animals vius als establiments comercials de venda.
v. Augment de l’edat de venda de 16 a 18 anys.
vi. Re-redacció de l’article “gats comunitaris”.
vii. Modificació dels articles relatius als elements de subjecció dels gossos
(collars) · Re-definició de la conducció de gossos a l’espai públic.
viii. Regulació de l’ús dels gossos utilitzats amb fins de seguretat.
ix. Regulació de l’acolliment temporal d’animals de companyia.
x. Especificar prohibició de la criança d’animals per part de particulars (“no
domicilis”) .

    • Oferir  la participació activa de membres experts del Consell Municipal en la
revisió d’altres projectes normatius d’àmbits territorials diferents.

- Zoo de Barcelona

S’ha mantingut  contacte amb el  personal  de zoo a fi  de conèixer la situació del
mateix,  i  s’han  visitat  les  instal·lacions,  constatant  que  encara  queden  un  bon
nombre d’animals en situació molt  precària,  a  l’espera de la  reforma de la  seva
instal·lació, tal com es va acordar en el darrer Pla Estratègic. 

S’han mantingut reunions amb la Presidenta del Zoo de Barcelona amb la finalitat
d’aconseguir un espai de diàleg amb tots els agents implicats que sigui realment
efectiu. Aquest espai havia de ser a la Fundació Barcelona Zoo, organisme pel qual
se’ns va requerir a les entitats per debatre i consensuar aspectes de la gestió del zoo
que tenen relació directe amb el benestar dels animals. Tanmateix, això no va ser
així. L’Ajuntament va adquirir el compromís de respondre’ns a la nostra petició, això
no obstant, no ha estat així. 

Totes aquestes accions s’emmarquen dins l’objectiu d’intentar millorar el benestar
dels animals del Zoològic de Barcelona. 

- La Fundació Barcelona Zoo (FBZ, d’ara endavant)

S’ha assistit  com a patró honorífic  d’aquesta Fundació a les reunions que s’han
celebrat.

Recordem  que  l’any  2018  DEPANA  va  ser  escollida  juntament  amb  altres  tres
entitats, Libera, Faada i l’ICAB, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a nous
patrons escollits pel Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. 
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Tot i que en aquell mateix any  s’acordà que s’haurien de canviar els estatuts de la
fundació  per  a  poder  definir  les  noves funcions,  a  hores  d’ara,  encara  no s’han
modificat els estatuts, tot i la reclamació de DEPANA i altres patrons. 

La presidenta de la FBZ va concloure que no es modificarien aquests estatus, i que
la fundació no seria l’espai per debatre i consensuar cap aspecte relatiu a la gestió i
al  benestar  dels  animals  del  zoo.  Així  doncs,  DEPANA li  va  expressar  la  seva
decepció i descontentament atès que el 2018, l’Ajuntament va sol·licitar a la nostra
entitat  que es presentés com a patrona honorífica per a poder treballar  per a la
millora del zoo de Barcelona, comprometent-se aleshores en un canvi d’estatuts i,
per tant, de funcions d’aquesta fundació. 

Tres anys més tard es confirma que la FBZ continua mantenint els objectius pels
quals va ser creada el seu dia. 

Es destaca que l’any 2021 s’ha procedit a renovar els membres de la FBZ.

Les quatre entitats representants a la fundació del Consell de Convivència, Defensa i
Protecció dels Animals, entre les quals hi constava DEPANA van requerir a la FBZ i,
concretament, a la seva presidència a informar d’una sèrie de qüestions relatives a la
gestió  de  la  FBZ,  aspectes  econòmics  inclosos,  que  presentaven  diverses
irregularitats. Aquest requeriment va ser previ i imprescindible a la presentació de
candidatures per a ser reelegits com a patrons de la FBZ.

Molts membres del Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals van
secundar aquesta important petició d’informació. 

Atès  que ni  l’Ajuntament  de  Barcelona ni  la  FBZ van donar  resposta  a aquesta
important  petició  cap  entitat  va  presentar  la  seva  candidatura,  per  la  qual  cosa
DEPANA no integra actualment el patronat de la fundació. Aquest fet no treu que es
continuarà  treballant  intensament  per  vetllar  pel  benestar  i  la  conservació  dels
animals del zoo de Barcelona. 

- Campanya “Els perills de la pirotècnia”

Aquesta  campanya  es  va  iniciar  el  2020  en  el  context  de  la  COVID-19  i  de  la
Declaració de l’Estat d’Alarma a partir del 14/03/2020. 

Enguany, es va sol·licitar mitjançant un escrit adreçat a les següent Administracions
públiques de Catalunya: Ajuntaments de les principals províncies 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.
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2. 2. 1 Projecte «Animals exòtics, però no domèstics»

Enguany  s’ha  canviat  el  nom  d’aquest  programa  que  es  deia  “D’on  vénen  les
tortugues” atès que generava força confusió amb les escoles que atribuïen el nom a
una temàtica versada en les tortugues. Recordem que el nostre projecte d’Educació
Ambiental  “D’on  vénen  les  tortugues”,  d’ara  endavant  “Animals  exòtics,  però  no
domèstics”  va  néixer  el  2013,  ara  fa  9  anys,  i  va  ser  creat  amb el  propòsit  de
sensibilitzar i conscienciar sobre la greu problemàtica associada al comerç d’animals
silvestres exòtics.

Aquest  projecte  vam  iniciar-lo  amb  una  modesta  subvenció  de  l’Ajuntament  de
Barcelona. 
Va néixer en el marc de l’àmbit de tràfic d’espècies i del de protecció i defensa dels
animals, que tenen una trajectòria de més de 20 anys a DEPANA. 

Entenent que tant els nens i els joves són el públic potencial que adquireix animals
de companya i molts d’aquests animals són exòtics, vam elaborar un taller d’una
hora  aproximada  de  durada  que  s’imparteix  al  2n  cicle  de  primària  i  a  l’ESO.
Bàsicament,  i  amb una metodologia  adaptada a  les  diferents  franges d’edat,  es
donen a conèixer les raons per les quals és absolutament desaconsellable posseir
un animal de companyia exòtic. 

S’esgrimeixen dos arguments principals; tant des del punt de vista de benestar del
animal com des la perspectiva conservacionista. 

No és ètic mantenir en captivitat en una llar un animal silvestre donat que és un ser
viu llur nínxol ecològic es troba en els ecosistemes on viu amb unes necessitats molt
complexes impossibles de cobrir  en un domicili  particular  (a  la  natura passen la
major part del temps cercant aliment, han de satisfer el seus instints naturals com el
d’aparellar-se, reproduir-se, etc.) 

La tinença d’un animal exòtic pot esdevenir un greu problema pels ecosistemes per
les greus conseqüències que genera l’abandonament d’aquests animals a la natura
(espècies  potencialment  invasores  com  a  una  de  les  principals  causes  de
biodiversitat del planeta)

Malgrat que podria ser un tema una mica controvertit  perquè molts dels escolars
tenen animals exòtics a casa com 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
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que pot suposar per a la natura de casa nostra, la possessió (que sovint acaba en
abandonament) d’aquests animals. 

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 i  experiències,  tot  generant  debat  per  arribar  a  aquesta conclusió:  els
únics animals per tenir com animals de companyia han de ser gats i gossos incidint
en la importància de l’adopció dels mateixos en lloc de la compra. 
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
diferenciant-lo clarament del procés que 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.
 
Durant el 2021, el desenvolupament d’aquest projecte educatiu, subvencionat molt
modestament per l’Ajuntament de Barcelona, s’ha vist notablement afectat a causa
de  la  pandèmia  donat  que  ha  provocat  situacions  d’incertesa,  així  com  canvis
d’última hora per  confinament d’un grup,  però en comparació a l’any anterior ha
incrementat notablement la seva activitat. 

D’aquesta manera tenim que durant el 2021 s’han realitzat tallers -subvencionats per
l’Ajuntament- a 20 grups d’escoles de la ciutat de Barcelona. En total, hem arribat a
372 alumnes.

A més, també hem fet tallers a d’altres poblacions com Badalona, L’Hospitalet del
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santa Maria de Palautordera i Vallirana, amb
un total de 25 tallers, els quals han estat assumits per DEPANA.
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2.3. Projecte de recerca sobre patògens en ailants del Parc Natural de la 
Serra de Collserola

Com a part dels acords de col·laboració entre el Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola (CPNSC) i DEPANA a finals de 2021 es va iniciar un projecte de recerca sobre la
presència  d’organismes  endòfits  potencialment  patògens  identificats  en  ailants  malalts  o
morts en el PN de Collserola. L’objectiu és recavar més informació sobre la vulnerabilitat
d’aquesta  espècie  invasora  en  front  a  organismes  fitopatògens  presents  en  ailants
(Ailanthus altissima) del PN de Collserola. El CNPSC ha posat a disposició de DEPANA el
material de laboratori necessari per al desenvolupament d’aquest projecte. Actualment, per
part de DEPANA s’estan realitzant cultius de fongs a les instal·lacions de l’estació biològica
del Parc a Can Balasc, a partir de les mostres recollides en localitzacions de Collserola,. 

La recerca en marxa és la represa  d’una recerca anterior, motivada per la detecció d’ailants
amb símptomes de patologia més greu que els detectats anteriorment. Els resultats de la
primera fase d’aquesta recerca es van publicar a les actes del “V Congreso Nacional sobre
Espécies Exóticas Invasores” (2017). 

https://depana.org/wp-content/uploads/2022/02/Actes-congrès-EEI-Girona-2017.pdf  (pàgs.
24-36)

https://depana.org/wp-content/uploads/2022/02/ailants_poster.pdf

2.4. Projecte “Implicació ciutadana en el verd urbà: voluntariat ambiental a
la ciutat”

A més dels projectes permanents de voluntariat DEPANA ha participat en un projecte de
voluntariat de durada anual, iniciat en febrer de 2021.  Aquest projecte de voluntariat va ser
dut a terme conjuntament amb SEO/BirdLife i la Xarxa per a la Conservació de la Natura
(XCN). 
El projecte ha estat possible gràcies a  les subvencions pel clima atorgades per l’Ajuntament
de  Barcelona,  destinades  a  incentivar  projectes  que  contribueixin  a  la  lluita  contra
l’emergència  climàtica  que  viu  la  ciutat  i  trobar  solucions  per  assolir  els  objectius  que
s’estableixen tant a la Declaració d’Emergència Climàtica, com al Pla Clima. Projectes amb
els que també es pretén, d’una banda, potenciar la implicació ciutadana i donar suport a
projectes col·lectius en aquest àmbit, i, de l’altra, el treball en processos de cocreació amb
diverses entitats. 

Els objectius que s’han plantejat en aquest projecte han estat els de generar accions de
renaturalització i  millora de la biodiversitat  en espais urbans a partir  de l’organització de
jornades de voluntariat ambiental. Concretament es va seleccionar tres espais  per a dur a
terme les accions: Aula Ambiental Bosc Turull (Vallcarca); Torre Jussana (Horta) i Jardí del
Silenci (Vila de Gràcia)

https://depana.org/wp-content/uploads/2022/02/ailants_poster.pdf
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En les activitats han participat 250 persones a través de 13 accions de voluntariat ambiental.
A  més  a  més,  s’hi  han  sumat  alumnes  d’escoles  i  instituts  que  han  realitzat  diverses
actuacions en espais verds urbans. Els jardins de Torre Jussana compten ara més espècies
aromàtiques mediterrànies que atrauran papallones i pol·linitzadors, i els ocells han trobat
caixes niu i aliments en menjadores. Al Bosc de Turull s’ha extret espècies invasores, mentre
que s’han plantat arbustos i arbres autòctons que a poc a poc transformaran del jardí mixt a
un turó de vegetació mediterrània,  on les aus i  els insectes estan afavorits.  El  Jardí del
Silenci, al barri de Gràcia, és un espai molt viu on el veïnat cuida de plantes de tota mena:
amb el projecte s’ha insistit en les menjadores i caixes niu per les aus i en la recomanació de
donar més espai a les plantes autòctones, especialment aromàtiques. També s’han realitzat
xerrades on s’ha donat a conèixer les aus migratòries al món i al seu pas per la ciutat o la
relació entre aiguamolls i zones humides i àrees urbanes.
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2. 5. Parc a Taula 

 Territori Parc a taula: Incorporació de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
(abril 2021).

 Els Espigalls del Garraf van a l’Escola - Curs 2020-2021. Tutorització de l’hort
escolar d’espigalls a les escoles Santa Eulàlia i Els Costarets de Sant Pere de
Ribes. Visita dels alumnes de 4rt al camp de productor d’espigalls Sínia Pujades.
Introducció de 4 receptes d’espigalls al menú d’aquestes escoles. Coordinació
d’un vídeo divulgatiu. En el marc del projecte ecosistèmic Ribes Saludable.

 Fira ÀPAT BCN (16-18 d’octubre 2021). Espai Parc a taula amb tallers i activitats
i espai d’exposició de productors del Parc a taula.

 Gastronòmic  Fòrum  Barcelona  (18-20  octubre  2021).  Participem  a  l’Espai
Catalunya amb demostració de cuina i a l’espai d’exposició de productors del
Parc a taula.

 Science  &  Cooking  World  Congress  BCN  2021  (8-10  novembre  2021).
Participem amb una ponència de presentació de l’experiència del Parc a taula i
l’organització  d’un  sopar  institucional  de  recepció  de  les  delegacions  del
congrés.

 Alimentària  2022:  Preparatius  per  a  la  participació  del  Parc  a  taula,  en
coordinació amb la Xarxa Productes de la Terra (4-7 d’abril 2022).

 Cicle Parcs en concert: Coordinació del mercat de productors del Parc a taula en
cadascun dels 5 concerts celebrats el 2021.

 La salut del Parc, a taula. Estratègia d’impuls per a una gastronomia saludable:
◦ 2 sessions de formació sobre cuina de proximitat i alimentació saludable a la

Fundació  Alícia,  adreçades  a  joves  cuiners  de  l’Institut  Joan  Ramon
Benaprès -Escola de Cuina de Sitges- (20 d’octubre del 2021) i de l’Escola
d'Hoteleria i  Turisme del Vallès (29 de novembre del  2021),  membres del
Parc a taula.

◦ Sessió de treball entre restauradors i productors del Parc a taula per a la
creació  d’una  oferta  gastronòmica  basada  en  la  salut  i  el  territori,  a  la
Fundació Alícia (inicialment prevista pel 22 novembre 2021 i ajornada al 21
març 2022).

◦ 2  sessions  de  formació  sobre  seguretat  alimentària  i  Covid-19  adreçat  a
cuiners de restaurants adherits al Parc a taula (17 maig 2021 i 25 d’octubre
2021). 

◦ Proposta de Plecs de requisits de licitació d’equipaments de gestió pública
del Territori Parc a taula.

 Som  Parc  a  taula:  producció  de  6  vídeos  institucionals  que  presenten  6
empreses adherides al  Parc a taula:  Castanya de Viladrau,  Artelac -  Làctics
Casanueva,  S.L.,  El  Molí  del  Mig,  Celler  Talcomraja,  La  Sitja,  Embotits  Can
Pedret.
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 Experiències Parc a taula: Es renova i s’amplia el catàleg.
 Premis Parc a taula: Convocatòria de la 2a edició dels premis. Organització de

l’acte de lliurament al Museu de Ciències Naturals de Granollers.
 Espai Parc a taula. S’impulsa la futura creació d’una agrobotiga de productes del

Parc  a  taula.  Proposta  tècnica,  cerca  d’ubicació  (Diagonal  365,  Barcelona)  i
encàrrec del disseny de l’espai i la redacció del projecte d’obra.

 27è Concurs de Fotografia dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix: Inclusió de la
categoria de premi “Fotografia Parc a taula”, dotada amb 300 €, que finalment es
declara deserta.

 Supermercats Sorli: A finals d’any s’inicia el contacte per promoure la presència
de de la marca i productes Parc a taula als seus supermercats.

 Exposició  Parc  a  taula:  Disseny  i  producció  d’una  exposició  itinerant  de
presentació del programa Parc a taula.

 Marca Parc a taula: Renovació de la marca comercial.
 Gestió  de les xarxes socials (tancament de Facebook i  Twitter,  manteniment

d’Instagram i YouTube).
 Gestió de les adhesions al programa.
 Licitació del contracte de serveis per a l’organització i execució del programa

Parc  a  taula.  Es  convoca  i  s’adjudica  el  nou  contracte  de  gestió,  quedant
pendent pel 2022 la formalització del contracte.

 EUHT CETT-UB: Tutorització de les pràctiques externes d’un alumne de l'Escola
Universitària d'Hoteleria i Turisme centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
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3. ÀMBIT D’ACTIVITATS 

3. 1 Relació d’activitats

Aquest  any 2021,  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 s’han pogut fer
fins a 3 sortides en vaixell  per  veure fauna marina.  Així  mateix,  s’han
organitzat tres xerrades virtuals. 

A continuació, el resum de les activitats:

Pel que fa a les activitats que organitza el grup DEPANA-Caminants de
Collserola,  de  la  mateixa  manera  que  al  2020  el  nombre  d’activitats
realitzades i de participants s’ha vist reduït per l’efecte COVID-19.
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Les activitats del grup es fan, habitualment, en dimarts i, normalment,
són sortides matinals.
Malgrat  la  COVID-19,  el  grup ha estat  actiu  i  s’ha incorporat  un nou
voluntari.
Durant l’any 2021 s’han fer les següent sortides:
Només el grup perquè l’activitat es va veure afectada per la Covid-19
    •  16/02, fent de Torre Baró a l’estació intermitja del  Funicular de
Vallvidrera (Ctra. Aigües)
    • 23/03, fent de Sant Cugat a Vallvidrera superior.

Les prèvies  (P)  i  sortides  (S)  que si  s’han pogut  obrir  al  públic,  i  el
nombre de participants han estat les següents:
    • 4/05 (P) i  18/05 (S) Zona universitària (L3) a Sant Just amb 11
participants.
    • 15/06 (S) Ruta fotogràfica-Circular Vallvidrera (feta a la tarda) amb 6
participants.
    • 7/09 (P) i 21/09 (S) Sant Feliu a Molins de Rei amb 20 participants.
    • 5/10 (P) i 19/10 (S) El Montcau de Gelida amb 12 participants (vam
advertir  que  era  una  sortida  fàcil,  però  força  exigent  pels  forts
desnivells).
    • 9/11 fem la prèvia, però el 16/11 la sortida es suspèn per pluja. Van
presentar-se 23 persones inscrites. Aquesta sortida es farà el 2022.
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3. 2 Grup d’acció forestal

Durant  l’any  2021  l’activitat  del  GAF  es  va  veure  afectada  per  les
conseqüències de les restriccions a causa de la Covid-19. Les activitats obertes
al públic van continuar interrompudes des del març de l’any anterior fins a la
tardor del 2021, quan van tenir lloc les dues primeres accions. 

Accions del GAF durant el 2021

 Font de la Senyora 7 de novembre de 2021
A  l’acció  van  participar  12  persones  que  van  procedir  a  l’eliminació  de
vegetació al·lòctona invasora (Senecio angulatus), amb l’alliberament de 4m2
de superfície ocupada per aquest seneci enfiladís on es van plantar alguns dels
plançons. Es va procedir també a tallar branques seques, algunes restes dels
incendis de fa anys, refaldar alguns exemplars i es van plantar plançons de 3 i
4 sabes: 3 aladerns, 4 roures cerrioide, 7 alzines sureres i 3 llentiscles. 

 Font de Santa Eulàlia 12 de desembre de 2021
A l’acció van participar 15 persones. Aquesta zona es va veure afectada aquest
estiu per un incendi quan portava ja molts anys recuperant-se. Es van podar
branques cremades i  es  van plantar  9  plançons de roure,  7  d’alzina,  6  de
llentiscle i 4 d’aladern.

Contactes amb l’ADF 315 La Carrerada de Vilafranca del Penedès
Hem continuat els contactes i l’intercanvi d’experiències amb els companys de
l’ADF de Vilafranca. Hem visitat de nou els seu viver forestal instal·lat en els
antics horts de Cal Gallina i els hem portat aglans de roure de l’Ordal i una
mostra del material utilitzat en el nostre viver.

Difusió de les accions del GAF
Es de destacar que la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la
Natura)  en  la  seva  publicació  “Buenas  Prácticas  para  la  Conservación.
Soluciones  Basadas  en  la
Naturaleza”(https://www.uicn.es/web/pdf/Buenas_practicas_Conservacion_SbN
.pdf)  editada  en  maig  de  2021,  dedica  les  pàgines  40  a  41  a  les  accions
d’activisme mediambiental del GAF.

3. 2. 1. El Viver Forestal del Bosc de Turull

Malgrat la suspensió d’activitats públiques a causa de la pandèmia, les tasques
de manteniment del viver de DEPANA a les instal·lacions de l’Aula Ambiental
de Bosc Turull van continuar per a garantir la disponibilitat de plançons. Es van
continuant fent els torns de supervisió setmanal que duen a terme 5 voluntaris i
voluntàries per al  control  del correcte funcionament del reg. El manteniment
general i la sembra i trasplantament de nous exemplars ha estat a càrrec de
l’alumnat de les activitats d’Aprenentatge-Servei, donat que l’activitat escolar es
va reprendre a partir de l’inici del curs escolar amb certa normalitat.
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Manteniment del viver i renovació del sistema de reg
Un  grup  restringit  de  voluntaris  del  GAF  el  26  de  juny  va  realitzar  el
manteniment de la instal·lació de reg del viver de Bosc Turull, es van corregir
algunes deficiències  i  es  va  ampliar  una mica  per  a  poder  incrementar  els
nombre  de  plançons.  Aquesta  millora  també  ha  evitat  que  el  passat  estiu
pràcticament no hi haguessin pèrdues a causa de la sequera, com si que va
ocórrer en anys anteriors. 

Aquest darrer any s’ha incrementat la varietat d’espècies presents al viver, que
tradicionalment  estava  centrat  especialment  en  roures  i  alzines  amb  una
presència menor d’arboç, llentiscle i aladern. Actualment es considera que el
nostre país disposa de suficient massa forestal  arbrada,  que no sempre es
troba en les millors condicions. L’opció de promoure un paisatge agroforestal
en mosaic és la més defensada actualment. El principal objectiu de les accions
del GAF ha de ser el de afavorir  la biodiversitat,  especialment amb mates i
arbustos mediterranis,  així  com d’espècies d’arbres en llocs més degradats,
com les característiques del bosc de ribera. En aquest sentit anem incorporant
al  viver  espècies com l’aladern  de fulla  estreta,  el  sanguinyol,  la  murtra,  el
llorer, la botja d’escombres, el marfull, el romaní, l’om, l’heura, etc. Fins i tot
hem iniciat amb la sesquera i el lliri grog el treball amb espècies no llenyoses
de zones humides.

Vivers de suport i d’intercanvi amb el GAF en centres educatius
Des del curs 2015-16 l’Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei col·labora amb
el GAF mantenint un viver, similar al de Bosc Turull, que proporciona plançons
a  DEPANA.  Igualment  algunes  escoles  de  primària,  a  las  que  se  les  ha
proporcionat assessorament i llavors, també han iniciat petits vivers forestals
dels quals ens fem càrrec a l’estiu a Bosc Turull, si així ho desitgen.

3.2.2. Projecte Aprenentatge i Servei amb les escoles

DEPANA Premi Nacional d’ Aprenentatge – Servei 2021
El  passat  any 2021 ha esta  d’especial  rellevància per  al  projecte d’ApS de
DEPANA. D’una banda per la recuperació d’una certa normalitat després del
període més complicat de la COvid-19, i de l’altre per haver estat distingit el
nostre  projecte  d’ApS  “Fem  un  món  més  verd”  amb  el  Premi  Nacional
d’Aprenentatge-Servei 2021. La distinció rebuda ha estat en l’apartat d’entitats
socials  atorgat  per  la  Fundació  la  Caixa,  amb  una  dotació  econòmica  de
1.500€, destinada a les activitats d’ApS. Podeu veure el vídeo de presentació
del projecte a youtube: https://youtu.be/ph7Rdsx27Mc.

El projecte en xarxa d’ApS de DEPANA es desenvolupa a dos nivells. D’una
banda, les entitats  i  institucions que donen suport,  i  de l’altra,  les escoles i
associacions  d’on  prové  l’alumnat  que  hi  participa.  DEPANA  no  rep  cap
subvenció de cap d’aquestes entitats, ni cap aportació econòmica per part de
les  escoles.  El  treball  cooperatiu  de  totes  les  parts  implicades  fa  viable  la
sostenibilitat d’aquest projecte.
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Institucions o entitats que hi donen suport:
 Aula Ambiental Bosc Turull (Ajuntament de Barcelona) 
 SCEA Societat Catalana d’Educació Ambiental
 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
 Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)

Centres d’ensenyament o de lleure que han participat en algun moment:
 Institut Barri Besòs (Barcelona)
 Institut Bernat el Ferrer (Molins de Rei)
 Escola Mare de Déu del Coll (Barcelona)
 Escola Pia Sant Antoni (Barcelona)
 Col·legi Kostka de Gràcia (Barcelona)
 AJMACOR Associació Juvenil Mà Oberta Cor Obert 
 Lleure Jordi Turull
 Fundació Mercè Fontanilles (Barcelona)
 Escola Mercè Rodoreda (Santa Coloma de Gramenet)
 Escola Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet)
 Escola La Minerva (Calella)

Accions contemplades en el projecte d’ApS de DEPANA
 Reproducció dels plançons i manteniment dels vivers forestals

o Depenent  de  l’època  de  l’any,  reparació  de  substrats  i
contenidors, sembres, transplantaments, reg, neteja, etc., tant en
el viver de Bosc Turull com a l’institut.

 Tasques de manteniment a Bosc Turull  consensuades amb la SCEA,
que gestiona aquest servei municipal

o Neteja  de  passeres,  identificació  i  eradicació  de  la  vegetació
invasora,  reg  en  els  períodes  calorosos,  plantació  de  nous
exemplars, etc.

o Preparació  i  utilització  del  compostatge  dels  compostadors
comunitaris de Bosc Turull, incloent vermicompostatge

o Seguiment  de  la  biodiversitat  de  l’entorn:  vegetació,  hotels
d’insectes,  col·laboració  amb  els  sistemes  de  control  de  la
processionària dels pins...

o Identificació i el seguiment dels organismes presents a la bassa
de Bosc Turull, tasques de neteja de la bassa amb la retirada de
fulles i de l’excés d’algues

o Manteniment de les menjadores i de les caixes niu de Bosc Turull.
o Elaboració de menjadores i abeuradors per a ocells amb materials

reciclats
 Treball  de  camp  amb  restauració  o  millora  d’espais  degradats  amb

plantacions, neteja i eradicació de vegetació al·lòctona invasora
o Accions a Collserola amb el suport del tècnics del Parc Natural
o Accions a la Serralada de Marina amb el suport de l’Ajuntament

de Santa Coloma de Gramenet
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Relació d’activitats d’ApS durant l’any 2021

 Curs 2020-21 Gener – Juliol
Institut Bernat el Ferrer (Molins de  Rei)
Servei  comunitari   3r  ESO.  L’institut  va  programar  activitats  adaptades  en
substitució del Servei Comunitari. Es van fer quatre sessions de treball pràctic
de 8h a 10h del mati, els dies 12, 19 i 26 d’abril i 10 de maig. Les activitats
d’ApS  de  medi  ambient  varen  ser:  enjardinament,  treball  al  viver  de  l’hort
escolar  i  col·laboració  amb el  “Jardí  Botànic”   del  Centre  Excursionista  de
Molins de Rei (CEM) en un hort  cedit  en custòdia al CEM pel mas de Can
Vilagut.  Van participar 42 alumnes.  
Acció a Collserola 3r ESO. 03/03/2021 Sortida d’un grup de 24 alumnes a la
Riera Bonet. Retirada de deixalles i eradicació de fals miraguà amb el suport
d’un tècnic del Parc. Neteja i drenatge d’una bassa de la Riera.
Aula  Oberta  3r  ESO.  Tot  el  curs,  manteniment  del  viver.  02/02/2021  i
16/02/2021 sortides a Collserola per a continuar el manteniment d’una cabana
de pedra  seca i  els  murs adjacents.  Retirada de canya de la  Riera Bonet.
Eradicació de vegetació invasora i neteja de fonts. 

Escola Eulàlia Bota (Barcelona) 
6è de Primària 14/05/2021 Un grup de 25 alumnes.Pràctica de sembra en viver
forestal a l’hort comunitari Les Moreres proper a l’escola (barri de Sant Andreu,
Barcelona).

Escola Pia Sant Antoni (Barcelona) 
Servei comunitari 4t ESO.  32 alumnes. Aquest curs es van fer tres grups amb
alumnat en tres torns: 14, 21 i 28 d'abril, 5, 12 i 19 de maig i 26 de maig, 2 i 9
de juny. Donat el nombre d’hores, l’atenció a l’alumnat es va combinar entre
SCEA i DEPANA. Les activitats van ser les habituals al viver i a Bosc Turull.

Fundació Mercè Fontanilles (Barcelona) 
ApS  alumnat  Formació  professional  ocupacional.  2  grups  de  8  alumnes
cadascun, en sessions de 3 hores de tarda els dies 13 i 20 de gener de 2021,
respectivament. Realització de les tasques habituals al viver i de suport a Bosc
Turull. A destacar la seva participació en el trasllat i arranjament de la caseta
de  material  de  DEPANA  a  Bosc  Turull.  Aquesta  activitat  es  veu  com  un
complement a la seva formació més enllà dels aspectes professional.

Col·legi Kostka de Gràcia (Barcelona) - Inici:  2020
Alumnat de 3r d’ESO. Durant  tot el curs, un cop a la setmana, va estar passant
per Bosc Turull  l’alumnat de 3r d’ESO de l’escola Kostka, en total  uns 120
alumnes. Van fer les tasques habituals a més de portar el control i neteja de la
nova  bassa de  Bosc Turull.  La  primera  sessió  la  van fer  el  dimarts  14  de
desembre de 2020, però la resta del curs es va dur a terme la major part dels
dilluns  de  9:30h  a  11:00h.  Degut  al  nombre  d’alumnes  i  la  quantitat  de
sessions, l’atenció a l’alumnat s’ha fet en col·laboració entre SCEA i DEPANA.
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AJMACOR Associació Juvenil Mà Oberta Cor Obert  - Inici:  2021
Alumnat batxillerat i  ESO, 12 alumnes d’un grup d’esplai. 12/06/2021 Sessió
matinal, 3 hores de treball al viver i tasques de suport a Bosc Turull.

Escola La Minerva (Calella) 
Aquest centre no ha participat directament en activitats d’ApS del projecte de
DEPANA. S’inclou per la iniciativa durant el curs 2020-21 d’un grup de l’AMPA
que ha proposat a la direcció de l’escola la preparació d’un viver en un espai
adient per a la futura incorporació d’alumnat en accions en la línia d’aquest
projecte.  DEPANA ha  proporcionat  materials  i  plançons  per  a  poder  iniciar
l’activitat d’aquest viver.

 Curs 2021-22 Setembre – Desembre
Institut Bernat el Ferrer (Molins de  Rei)
Aula Oberta 3r ESO.  Set alumnes tot el curs, manteniment del viver en hores
lectives.

Col·legi Kostka de Gràcia (Barcelona)
Alumnat de 3r d’ESO. Com el darrer curs,  un cop a la setmana, els dimecres
de 11:45h a 12:00h l’alumnat de 3r d’ESO de l’escola Kostka, en total uns 125
alumnes passa per Bosc Turull. Fan les tasques habituals al viver  i de suport a
les instal·lacions exteriors de Bosc Turull. Les activitats del present curs 2021-
22 han començat el 6 d’octubre i, al menys tres cops al mes, compten amb el
suport de DEPANA.

Institut Poeta Maragall (Barcelona)
Alumnat de 4t d’ESO. 05/10/2021 Un grup de 18 alumnes va realitzar tasques
de sembra i  manteniment al  viver de Bosc Turull  i  també van tenir cura de
l’entorn de Bosc Turull.  A la seva escola fan pel seu compte amb el nostre
assessorament el seu propi viver de roures i alzines.

Escola Ignasi Iglesias (Barcelona)
Alumnat  de  4t  de  Primària. 27/10/2021  Dos  grups,  50  alumnes  en  total.
Presentació i iniciació al viver forestal. Sembra de 3 caixes d’aglans de roure i
alzina.

Escola Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet)
Alumnat  de  5è  de  Primària.  27/10/2021  Tres  grups,  73  alumnes  en  total.
Preparació  del  viver  escolar  i  sembra  d’aglans  de  roure  i  d’alzina  en  cinc
caixes.

En resum: Durant l’any 2021, malgrat les dificultats de la pandèmia, un
total  de  136  hores  d’activitats  d’ApS  amb  451  alumnes  de  9  centres
d’ensenyament.



33

3. 3 Grup de defensa de Collserola. Trobada d’Entitats Col·laborem 
amb el Parc. 

Durant aquest any hi ha hagut novetats importants que afecten al Parc Natural
de Collserola. Amb data 9 d’abril de 2021 el DOGC publicava l’aprovació del
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la
Serra de Collserola (PEPNat), l’instrument que hauria de garantir la protecció i
conservació  del  seu  patrimoni  natural  de  vital  importància  per  a  tot  l’espai
metropolità. Després de diverses polèmiques sobre la persona a anomenar, la
Comissió  Executiva  finalment  va  designar  l’exdirector  del  Parc  Agrari  del
Llobregat, Raimon Roda, com a nou gerent del Consorci de Collserola. Raimon
Roda i  Noya  és  enginyer  agrònom i  des  de l’any  2018  és  Cap del  Servei
d’Infraestructura Verda de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Va participar en
el procés de disseny i creació del Parc Agrari del Baix Llobregat i des del 2013
fins el 2018  va ser Gerent del consorci que el gestiona. 

Actualment a DEPANA no està constituït cap “Grup de Defensa de Collserola”
com a tal. Tanmateix, durant l’any 2021 DEPANA ha mantingut la col·laboració
amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC). Aquesta
col·laboració s’ha concretat fonamentalment en les accions del Grup d’Acció
Forestal i les sortides del grup de Caminats de Collserola. 

La relació institucional amb el CPNSC s’ha vist afectada per la dimissió del
membre de DEPANA que duia a terme aquesta funció.  Això no obstant,  la
representació de DEPANA en el Consell Consultiu del CPNSC s’ha garantit,
així  com la comunicació entre DEPANA i el  Servei d’Ús Públic,  Divulgació i
Educació Ambiental, responsable de la relació del Parc amb les entitats.

Les  intervencions  de  DEPANA  en  relació  a  controvèrsies  sobre  diverses
situacions que afecten al  medi natural a Collserola han tingut lloc per altres
canals d’actuació de la nostra entitat.  Com, per exemple, els posicionaments
en front el projecte de centre d’acollida d’animals domèstics a Moncada,  la
proposta d’instal·lació d’un aerogenerador gegant dins del perímetre del Parc
Natural i altres aspectes, com ara els relacionats amb el perill d’incendis.

Enfront  d’altres situacions conflictives,  com ara les obres del  macro polígon
logístic de les Llicorelles que afecta una bona part de l’entorn i el curs més baix
de la Riera de Vallvidrera, així com pel que fa la a relació amb la Plataforma
Cívica  per  la  Defensa de Collserola,  incloent  SOSLaRierada (plataforma en
contra de la macrourbanització del barri de La Rierada a Molins de Rei), s’ha ha
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mantingut el seguiment, però amb un perfil baix.

Per a poder tenir més pes i reforçar les actuacions en àmbits d’aquests tipus
manca més interès per la participació i el funcionament intern de l’entitat per
part de la seva massa social.

3.4. Can Parcala

DEPANA i  la  Fundació  Alsina  i  Arenas  i  Baum de  Bernis  varen  firmar  un
conveni a finals del 2017 pel qual la nostra entitat dur 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 poden 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 2021 s’han previst dues activitats, les quals s’han hagut de cancel·lar
a causa de la situació de la pandèmia. El dues es van organitzar en el mes de
juny. 

 Nit  de  ratpenats  a  Can  Parcala:  Per  a  descobrir  el  fascinant  món
d’aquesta espècie.

 Recuperant els amfibis a Can Parcala: Aprofitant la restauració que es
va fer d’una bassa a càrrec de la Societat Catalana d’Herpetologia, es
preveia  donar  a  conèixer  el  projecte  de  reintroducció  del  gripau
d’esperons.
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4. ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

4. 1 Difusió i comunicació

Des de DEPANA, durant  el  2021,  s’han elaborat  i  enviat  15 comunicats de
premsa:

 Denuncien a la Generalitat per presumpte incompliment de la normativa
que protegeix els gossos dels caçadors

 Europa condemna la desprotecció del delta del Llobregat
 La Comissió europea obre un expedient  d’infracció a Espanya per la

degradació del delta del Llobregat
 DEPANA,  SEO  BirdLife  i  XCN  impulsen  un  voluntariat  per  a  la

biodiversitat a Barcelona
 DEPANA demana la suspensió cautelar de la urbanització de l’Eixample

Prat Sud del delta el Llobregat.
 Es reprèn la campanya de recollida de signatures en suport a la ILP del

Montseny
 DEPANA informa la CE dels perills d’un macro projecte urbanístic de

Gavà per l’àguila cuabarrada
 Una seixantena d'entitats d’arreu de Catalunya s'uneixen en defensa del

territori
 Dades  científiques  que  demostren  que  AENA  ha  incomplert  els

compromisos mediambientals del delta del Llobregat
 DEPANA veu vulnerat el dret fonamental d’accés a la justícia.
 A pesar del acuerdo, los planes de AENA se retardan
 Demanem als presidents Sánchez i Aragonès que paralitzin l'ampliació

de l’aeroport
 Recordem al president Aragonès el compromís del programa electoral a

l’aeroport de Barcelona
 Reacció de DEPANA i SEO BirdLife a la paralització de l’ampliació de

l’aeroport de Barcelona
 Denuncia administrativa al Parlament de Catalunya (ILP Montseny)

Hem elaborat reportatges en diversos suports:

 Col·laboració a la revista Petit Sàpines amb un reportatge sobre l’os bru.
 Col·laboració a la revista Quercus amb un reportatge sobre l’espai del

delta del Llobregat. Elaborat per en Jose Garcia i en Claudio Bracho.

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. 

Delta del Llobregat
Rellevant ha estat la sol·licitud de diverses entrevistes, reportatges i notícies
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sobre els temes que han afectat al delta del Llobregat. A destacar:
 Contacte  regular  amb  la  Vanguardia,  el  Pais  i  altres  suports  de

rellevància.
 Reportatge Diari ARA. Suplement enviat als socis.
 Col·laboració amb la revista Quercus per a l’elaboració d’un reportatge

sobre el delta del Llobregat.
 Contacte  amb  mitjans  internacionals.  The  Guardian.  Elaboració  d’un

reportage.

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: Facebook i Twitter. Al 2021 hem estrenat també Instagram.

Es continuen amb les millores i actualitzacions de la web a demanda d’alguns
socis.

Enguany, volem destacar, amb especial il·lusió, la cessió dels drets de la cançó
«Som natura!», composta per en Lluís Marrassé i que compta amb les veus de
destacades figures del món de la música tals com Lluís Llach, Pep Sala o Lídia
Pujol, entre molts d'altres. Pensada amb el cor i amb l’objectiu de sensibilitzar
la  societat  de  les  destrosses  que  està  patint  la  natura  del  nostre  país,
especialment  l’espai,  amb  el  pas  del  temps  molt  degradat,  del  delta  del
Llobregat. Coneixedor de l’esforç que durant molts anys DEPANA ha dedicat i
dedica  a  aquest  espai,  Lluís  Marrassé  va  cedir  els  drets  de  la  cançó  a
DEPANA. Fet pel qual estem orgullosos alhora que emocionats. Per l’entitat,
aquest  gest  ens  dona  ales  per  seguir  sobrevolant  el  delta  del  Llobregat,  i
protegint-lo dels continus atacs.   
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4. 2 Publicacions

4.2.1. Agró Negre

La  revista  Agró  Negre  arriba  el  2021  al  seu  17è  any  de  vida.  Continua
representant, juntament amb els enviaments periòdics de notícies i agenda per
mail, i el contacte per xarxes socials, el vincle més sòlid que DEPANA manté
amb els seus socis i simpatitzants. 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, mobilitzacions, etc.  

Com l’any passat, també aquest 2021 el ritme de publicació de la revista s’ha
vist perjudicat per les dificultats que la pandèmia ens ha imposat. S’han fet un
parell de reunions per via telemàtica per decidir els temes, i tots els contactes i
seguiment de col·laboracions s’han fet via mail i whatsapp. 

Al llarg de l’any 2021 els socis han rebut, al febrer, el numero 39 de l’Agró
Negre, i el febrer de 2022, el número 40, que correspon de fet a l’any 2021.
Tanmateix, un cop estiguin 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,  com es feia  abans.  I  un  cop més animen a  aquells
socis/es 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, tot contactant
amb la nostra oficina via email o telèfon.

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, però també 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. 

Revista 39

Portada  partida  en  dues  meitats  dedicada  a  la  nova  generació  d’incendis
forestals, i a la formació d’un nou delta a la Tordera.
La secció denuncia recull l’oposició a la construcció d’una escola en un espai
natural a Collserola, col·laboració de la plataforma SOS Bosc Volpelleres.
L’editorial ha estat dedicada al cas de la mort de l’ós Cachou i a la problemàtica
de la preservació d’aquests plantígrads al Pirineu.
A la secció d’Acció Ambiental s’ha recollit també el cas de la sospitosa mort de
l’ós Cachou, l’experiència de construcció d’una bassa per a amfibis a la finca de
Can Parcala (Maresme), una iniciativa portada a terme per la Societat Catalana
d’Herpetologia  i  una  alerta  sobre  el  perill  de  desaparició  d’un  dels  darrers
espais netament agrícoles al Vallès, el Calderí de Mollet.
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A Agrociència parlem de l’experiència internacional del Big Day ornitològic. I
també de la discussió entorn de la protecció d’un espai emblemàtic del Delta de
l’Ebre, la barra del Trabucador i les Salines de la Trinitat.
Les  planes  centrals  les  dediquem  a  la  nova  generació  d’incendis,  com es
desenvolupen i quins riscos comporten, en un anàlisi molt complert.
Les converses amb els socis ens apropen una persona ben coneguda i valuosa
de l’entitat, que va ser la presidenta durant molts anys, la Puri Canals.
A l’entrevista de la secció A prop naturalment conversem amb el meteoròleg i
naturalista Josep Pascual, de l’Estartit.
A la  secció  en  positiu  l’Agró Verd  tractem del  ressorgiment  d’un  nou espai
natural  format  arran  de la  tempesta  Glòria,  al  delta  de  la  Tordera,  on  s’ha
dibuixat una nova llacuna a la desembocadura, on actualment els ocells han
tornat a fer estada. 
Les  activitats  de  DEPANA en  aquests  mesos  de  pandèmia  s’han  vist
dràsticament reduïdes, però no han desaparegut del tot, i en aquestes planes hi
deixem constància. 
Dediquem dues planes a parlar de com funciona el grup d’acció forestal  de
DEPANA, que ja fa més de deu anys que està en actiu, amb una agenda plena
d’actuacions forestals, de manteniment i pedagògiques.
A la secció d’Agromaníacs tonem a recomanar un llibre, en aquest cas la guia
de  punts  d’interès  geològic,  i  un  web,  en  aquest  cas  un  de  divulgació
astronòmica.
 I abordem la preocupant davallada general dels insectes al món i els seus
impactes negatius sobre la biodiversitat. 

De la revista 40 parlarem l’any vinent. Els socis l’hem rebuda tot just aquest
mes de març, però es tracta d’un numero que correspon de fet a l’any 2021.

De forma esquemàtica, aquests són els temes que hi apareixen:
    • Espoli del riu Siurana
    • Rebuig a l’ampliació de l’aeroport de BCN
    • Conservació del llop a la península Ibèrica
    • Entrevista al soci Jaime González, d’Abrera
    • Secrets geològics del Garraf
    • Discussió entorn de les renovables
    • Reintroducció del trencalòs
    • Campanya d’educació entorn de l’ós bru als Pirineus
    • Una exitosa sortida en barca amb DEPANA
    • Reivindicació de les plantes oblidades amb Eixarcolant

4.2.2. Agenda d’activitats

El  2021  no  es  va  imprimir  agenda  i  la  difusió  de  les  activitats  es  va  fer
mitjançant el butlletí electrònic, l’agenda web i les xarxes socials.
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4. 3. Participació

4.3.1. Voluntariat

Voluntariat     regular:  

El funcionament de DEPANA i el manteniment de la seva activitat depenen de
l’esforç de les persones que de manera voluntària i desinteressadament duen a
terme accions de defensa del medi natural en l’àmbit jurídic i sobre el terreny,
organitzen activitats de difusió del patrimoni natural, representen l’entitat davant
dels  organismes  més  diversos,  oficials  i  privats,  atenen  els  mitjans  de
comunicació, s’encarreguen de la redacció de la nostra revista i així com de les
més variades tasques de suport o manteniment que requereix l’entitat.

Això no obstant, DEPANA no és pot considerar una entitat de voluntariat. De fet
als seus estatuts vigents, aprovats en 2011, no apareixen en cap apartat els
mots voluntariat o voluntari/a, ni com a substantiu, ni com a adjectiu. Això és
així perquè en els seus orígens DEPANA ha estat constituïda simplement com
una entitat de caire associatiu amb l’objectiu de defensar un interès públic, com
és el de la defensa de la naturalesa.

D’acord amb llei de Voluntariat (DOGC 6930 07/08/2015 Llei 25/2015, del 30 de
juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme), “Entitat de Voluntariat”
es defineix, com l’entitat  privada sense ànim de lucre que ha decidit  que la
participació voluntària de la ciutadania és un valor destacat en la seva missió
per a assolir les seves finalitats d’interès general i que ha elaborat un programa
de voluntariat que defineix i emmarca el valor i els espais de l’acció voluntària
en  l’entitat.  DEPANA no  disposa  d’un  programa de  voluntariat,  ni  als  seus
estatuts assumeix com un valor destacat el voluntariat adreçat a la participació
ciutadana.

Malgrat  el  que  acabem d’exposar,  a  més  de  les  tasques  de  funcionament
general assumides voluntàriament per alguns del seus membres, DEPANA sí
que du a terme projectes de voluntariat adreçats a l’interès general oberts a la
participació de qualsevol persona, tant si és sòcia com si no ho és. El Grup
d’Acció Forestal, i el projecte d’Aprenentatge-Servei “Fem un món més verd”,
dels que ja s’ha tractat en l’apartat de l’àmbit d’activitats, són projectes de caire
permanent que compleixen aquest criteri.
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4.3.2. Convenis

Conveni amb el departament d’ensenyament
Continuem amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el qual
no  cal  renovar  cada  curs  i  és  el  que  ens  proporciona  el  marc  legal  per  al
desenvolupament  del  projecte  d’Aprenentatge  i  Servei  (ApS)  amb  els  centres
d’ensenyament que depenen d’aquest departament.

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
i 2021, 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.

Acord de col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
(CPNSC)
Com cada any hem renovat i  actualitzat l’acord de col·laboració amb el CPNSC on
s’estableixen  el  àmbits  de  col·laboració  i  els  seus  objectius.  La  participació  en  el
Consell Consultiu del Parc, les activitats del GAF a Collserola, el projecte de recerca
sobre els ailants i alguna de les activitat d’ApS són les principals accions en les que es
concreta la col·laboració amb el CPNSC.
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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 les reunions convocades pel Patronat de la Fundació Zoo de
Barcelona.

- 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.
- Assistència a les reunions convocades pel gremi d’àrids de Catalunya.
- Assistència a les reunions convocades pel PEFC (Programa para el Reconocimiento

de Certificación Forestal).
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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.

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. 
Enguany, en el context de l’anunci de l’ampliació de l’aeroport, a petició de DEPANA,
es  va  demanar  que  el  Consell  es  posicionés  sobre  l’ampliació.  Per  això,  es  va
redactar un manifest en contra del projecte pel greu impacte ambiental i paisatgístic
que comporta.  Aquest  va  ser  portat  a  votació,  la  qual  va  quedar  de  la  següent
manera: 7 vots a favor, 5 en contra i 6 abstencions. 
El  manifest  que  es  va  aprovar  es  pot  trobar  en  el  següent  enllaç:
https://depana.org/2021/10/el-consell-ciutada-per-la-sostenibilitat-es-posiciona-
sobre-lampliacio-de-laeroport/

5. 1. 3 Consell de Protecció de la Natura

Assistència  a  tots  els  plenaris  convocats  pel  Consell.  En aquest  cas,  igual  que  amb el
Consell  ciutadà per a la sostenibilitat,  a petició  de diversos membres es va elaborar  un
manifest que posicionava l’òrgan en qüestió en contra de l’ampliació. En aquesta ocasió, tots
els membres d’aquest consell van votar a favor del manifest.

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). Durant l’any 2021 hem participat a
les sessions dels Plenari del Consell. El 2021 DEPANA va tornar a ser reelegida
com un dels dotze membres e la Comissió Permanent d’aquest Consell, assistint
també a les diferents reunions telemàtiques que han estat convocades.  

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 assistit
com a patró honorífic d’aquesta Fundació a les reunions que s’han celebrat.
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5. 2. Activitat internacional de DEPANA

L’activitat  internacional  de  DEPANA  durant  el  2021  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),  sessions  tècniques  del
SBSTTA 24 i sessions d’obertura on-line de la COP15 del Conveni que continuarà la
seva celebració a Kunming (Xina)a finals d’agost i principis de setembre de 2022.

Enguany,  l’assemblea  general  de  MedPAN  s’ha  celebrat  de  forma  mixta
presencial/on-line i el Fòrum Mediterrani de les Àrees Marines Protegides també. Va
tenir lloc a Mònaco del 28 de novembre al 1 de desembre, en el qual van participar
més de 500 persones, la meitat de forma presencial. La Presidenta de MedPAN, Puri
Canals,  juntament  amb els  Directors del  RAC/SPA,  WWF Mediterrani  i  Fundació
Princep Albert II de Mònaco van presidir el Fòrum, que va comptar amb la presència
del Príncep en l’acte d’obertura al Museu Oceanogràfic de Mònaco.

Resum  del  Fòrum:
https://docs.google.com/document/d/1iwEFaaOg7_A6oS46UwCNNMggTkOGecyGW
8N0BJz5dvY/edit 
Fotos  del  Fòrum:
https://www.flickr.com/photos/194556732@N03/albums/72157720224240477/with/
51742654127 . 

Al  llarg de l’any 2021 s’ha  participat  en totes  les reunions de la  Junta  Directiva
(mensuals) i del Bureau. En representació́ de MedPAN també 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 Mònaco, 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 que enguany
va celebrar la seva COP22 a Antàlia (Turquia) el desembre de 2021, a la qual també
va assistir  la  Presidenta de MedPAN. També es va aprofitar  de la  presència de
MedPAN a Marsella per tenir un paper molt actiu durant el Congrès Mundial de la
Natura organitzat per la UICN el mes de setembre de 2021 en aquesta ciutat. Més
informació a www.medpan.org.

Pel que fa al CIDN, el març de 2021 es va organitzar una assemblea general del

http://www.medpan.org/


44

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 setembre, tal com s’havia proposat l’any
anterior, però que a causa de la Covid-19 va ser posposat. En aquesta trobada del
CIDN a Marsella hi van participar DEPANA, ADENEX i Acció Ecologista Agró, que
van aprofitar  també per  reunir-se  amb el  Comitè  espanyol  de  la  UICN i  amb el
Secretari d’estat de Medi Ambient Sr. Hugo Morán. 

Finalment, el compte bancari del CIDN ha passat de Bankia a CaixaBank i per fi ha
pogut ser desbloquejat.
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6. SECRETARIA GENERAL

6. 1 Sessions de Junta Directiva

Durant l’any 2021 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, les
reunions s’han dut a terme 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 una persona a mitja jornada (25h
setmanals).

A les tasques de la secretaria tècnica es destaca la presentació del següent:

 Tres subvencions,  de  les  quals  han estat  atorgades dues,  la  tercera  encara  està
pendent de resoldre. Les subvencions són les següents:
◦ Sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Barcelona pel taller «D’on venen les

tortgues?» (atorgada).
◦ Sol·licitud de subvenció al SOC per a la contractació d’una persona en pràctiques

a jornada completa durant sis mesos (atorgada).
◦ Sol·licitud de subvenció als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies

(pendent de resoldre).
 Un projecte a una entitat bancària, que ha descartat donar suport.

 Participació als premis Girbau, que no van atorgar el premi al projecte presentat per
DEPANA.

S’ha seguit en la línia de tots els anys intentant realitzar una despesa adequada de
material d’oficina.

6. 3 Socis

Durant el 2021, hi ha hagut 25 altes i, malauradament, 16 baixes de sòcies i socis.

A 31 de desembre de 2021, DEPANA té  928 sòcies i socis.
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Els  motius  de  les  baixes  han  estat  diversos:  per  defunció,  per  cessament  de  la
persona i, en general, per motius econòmics.


	1. ÀMBIT D’ACCIÓ AMBIENTAL, TERRITORI I BIODIVERSITAT
	1. 2 Procediments judicials
	1. 3. Campanyes:
	Campanya Salvem l’Olla del Rei
	Seguiment ornitològic
	1. 3. 2. Ni un pam de terra
	2. 2 Defensa i Protecció dels Animals
	2. 2. 1 Projecte «Animals exòtics, però no domèstics»
	2. 5. Parc a Taula
	3. ÀMBIT D’ACTIVITATS
	3. 2 Grup d’acció forestal
	3. 2. 1. El Viver Forestal del Bosc de Turull
	3. 3 Grup de defensa de Collserola. Trobada d’Entitats Col·laborem amb el Parc.
	4. ÀMBIT DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
	4. 2 Publicacions
	4. 3. Participació
	4.3.2. Convenis
	Conveni amb la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis
	5. ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL I RELACIONS EXTERIORS
	5. 1. 1 Consell de Ciutat de Barcelona
	5. 1. 2 Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona
	5. 1. 3 Consell de Protecció de la Natura
	5. 1. 4 Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de Barcelona
	5. 2. Activitat internacional de DEPANA
	6. SECRETARIA GENERAL
	6.2 Secretaria tècnica
	6. 3 Socis

