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Àrea d'Educació Ambiental
L’agenda del GEPEC-Ecologistes de Catalunya
S'ha editat calendari de paret que s'ha completat amb la difusió digital habitual
S'ha comptat amb el suport de:
Ajuntament de Salou, Port de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Camp, SECOMSA i
l'Obra Social La Caixa i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torredembarra.

Totes les activitats són obertes a tothom. Les xerrades, les visites guiades als Muntanyans
i les accions de voluntariat han estat gratuïtes per tothom. Les sortides són gratuïtes per
socis i sòcies que també gaudeixen de preus més baixos en cursos i tallers.
Cal remarcar que les sortides són possibles gràcies a la feina desinteressada i altruista
que fan monitores i monitors que les preparant-les i guiant-les.
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L'Escola de naturalistes del GEPEC
L'escola de naturalistes del GEPEC és un espai on els infants poden realitzar diverses
activitats tant de coneixement del medi (sortides naturalístiques, observació, detecció de
rastres i restes animals, utilització de tècniques d'estudi,...), com també d'educació
ambiental (jocs, tallers, manualitats....), i d'intervenció directa en la conservació de l'entorn
natural.
S'ofereix una formació contínua, amb caràcter extra escolar i trobades setmanals. Es
treballa sempre partint de les necessitats i interessos dels participants, tot jugant,
investigant, descobrint, divertint-se, van consolidant una actitud cada cop més
responsable i ecològica.
Durant l’any 2017 han continuat actives les escoles del Gaig Blau, de lo Caro i el Corriol, i
s’ha iniciat activitat a l’Escola Sant Llàtzer de Tortosa, a proposta de l’AFA
L'Escola de Naturalistes del GEPEC El Gaig Blau de Cambrils va completar el seu 7è
curs el mes de juny amb una sola línea (una menys que el curs anterior) i un total de 10
participants. L'Ajuntament de Cambrils continua cedint-nos l'aula verda del parc del
Pinaret seu de l'escola del Gaig Blau.
L’Ecola del Naturalistes del GEPEC Lo Caro de Roquetes va completar el seu 5è curs
amb 10 participants. Es continua comptant amb el suport de l’Ajuntament de Roquetes
que ens cedeix l'aula i l'hort de l'escola Lo Caro i un ajut per comprar material. Durant el
curs hi ha portes obertes a l'hort cada setmana i cada setmana acudeixen lliurement a
regar una mitjana de 10 nenes i nens, igual que l’any anterior. Es va fer campus d'estiu
amb la participació de 13 infants i es va fer el projecte orenetes. L’activitat segueix la
mateixa línea que els anys anteriors: s’ofereixen diversos tallers oberts i sortides familiars
els caps de setmana. S’ha participat a les festes de Roquetes, Sant Jordi i a la fira de
Nadal de Tortosa. S'ha organitzat la 4a jornada de neteja a l'entorn natural de Roquetes
amb la participació de 8 persones.
L’Escola de Naturalistes del GEPEC El Corriol d’Altafulla ha continuat l’activitat a la finca
del Canyadell en custòdia i cedida per l’Ajuntament d’Altafulla. Es realitza activitat un
dissabte al mes, amb una participación mitjana de 10 infants cada sessió.
A Sant Llatzer, s’inicia l’activitat com a extraescolar al propi centre educatiu, amb
participació de 10 infants de 5 a 10 anys.

Àrea de Defensa Ambiental
ÀREA DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ Actuacions fins 2/2018
- Treball amb alguns col·laboradors experts en temes químics i de contaminació per fer
al·legacions, informes i notes de premsa
- Seguiment de la problemàtica de SILVALAC amb reunions als Pallaresos, amb la URV i
l’empresa, a Vilallonga ...
- Debat en el Consell de Medi Ambient de Reus sobre les actuacions de l’ajuntament amb
l’amiant a l’antic Cinema Palace, la informació de l’abocador de CORSA i els greuges dels
transvasament Siurana-Riudecanyes.
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- Denúncia contaminació aigua a Torroja del Priorat.
- Denúncies sobre la situació a Alcover dels rius Glorieta i barranc de la Font Major.
- Seguiment de la problemàtica de les activitats extractives al territori.
- Assistència a reunions a la Taula de Qualitat de l’Aire de Tarragona.
- Assistència a Jornades sobre Aigua i Rius a Barcelona (projecte TRIVERS)
- Elaboració d’informació i al·legacions sobre ampliació de granges de porcs a les
comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre en zones vulnerables per nitrats.
- Informació per a un documental sobre la contaminació de la vall del Francolí.

ÀREA DE PATRIMONI NATURAL Actuacions fins 2/2018
- Elaboració, presentació i presentació, en el si de la plataforma d’Ecologistes de
Catalunya, del manifest per aconseguir una conselleria de Medi Ambient, actualment
inexistent al Govern de la Generalitat
- Hem prosseguit amb la campanya per aconseguir que els nous filtres verds del Delta de
l’Ebre siguin declarats espais protegits i que no s’hi permeti la caça. S’han enviat cartes,
denúncies i informes al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(titular dels filtres), així com als diferents departaments de la Generalitat amb
competències en el tema.
- Denúncia de l’espoli de nius d’ocells nidificants a Reus i a altres ciutats del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre.
- Seguim en la en el procediment per la tallada i gestió irregular de la zona de Refalguerí,
al Parc Natural dels Ports. Aquest tema fou denunciat davant la Fiscalia de Medi Ambient i
actualment està en seguint un procediment judicial. GEPEC exerceix d’acusació
particular en el procediment judicial.
- Seguim la campanya en contra de la construcció d’una nova carretera entre Almoster i la
Selva, al Baix Camp. S’està treballant per que l’opció que finalment s’executi sigui la
d’arranjar la carretera actualment existent.
- Seguim en la campanya en contra de la construcció de noves pistes forestals a l’espai
natural de la serra de Cardó - Boix, a les Terres de l’Ebre
- Campanya en contra de la instal·lació de noves centrals eòliques a diversos indrets del
Baix Camp. Aquesta campanya es porta a terme coordinadament amb Xarxa Sud.
- Campanya en contra de la instal·lació de noves centrals eòliques a la Terra Alta. Es
presenten al·legacions al projecte presentat. Aquesta campanya es fa en col·laboració
amb el Consell Regulador de la Denominació d’Origen de la Terra Alta.
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- Seguim en la campanya en contra de l’obertura de noves extractives i pedreres en
diversos indrets del Baix Camp. Aquesta campanya es porta terme coordinadament amb
Xarxa sud.
- Campanya en contra del transvasament d’aigües del riu Siurana cap el Pantà de
Riudecanyes. Aquesta campanya es coordina amb accions per aconseguir una major
protecció del riu Siurana.
- Presentació d’al·legacions en contra de la renovació d’algunes de les zones de caça
controlada del delta de l’Ebre i per aconseguir la protecció legal d’aquests espais que en
garanteixi la conservació i en prohibeixi la cacera.
- Participació en la campanya en contra de la construcció de l’A7 a les Terres de l’Ebre.
- Participació, junt als veïns, en la campanya en contra de la tallada dels pins centenaris
de la plaça Catalunya de Reus.
- Suport a la campanya de veïns de Botarell contra la tallada d’arbres urbans del municipi.
- Seguim la campanya per aconseguir la protecció de les oliveres monumentals i per
frenar el comerç d’oliveres a les terres de l’Ebre. Aquesta campanya es porta a terme de
forma coordinada amb entitats de les Terres de l’Ebre.
- Gestions per tal que es prenguin mesures per frenar l’arribada a Catalunya de la Xylella
fastidiosa, bacteri que afecta a més de 200 espècies vegetals provocant-lis la mort. És
especialment agressiva amb les oliveres.
- Campanya per la protecció de l’espai natural dels Prats de la Pineda, propietat del Port
de Tarragona. S’ha redactat i presentat denúncia davant la Unió Europea per vulneració
de normativa europea de protecció dels espais inclosos a la xarxa natura 2000.
- Campanya contra el projecte de Barcelona World, als municipis de Salou i Vila-Seca , al
Tarragonès. Aquesta campanya es porta a terme al si de la plataforma “Aturem Barcelona
World”. Treball per aconseguir una gestió sostenible de l’espai afectat per aquest projecte.
- Compareixença i al·legacions en multituds d’expedients d’obres i actuacions previstes en
espais naturals (ex, projectes d’extractives en espais naturals protegits de les Terres de
l’Ebre, construcció de càmpings, plans parcials, obres amb afectacions a lleres fluvials
etc).
- Assessorament a veïns, propietaris, afectats, per activitats o actuacions agressives amb
el medi ambient i el patrimoni natural.
- Adhesions i suport a multitud de campanyes, manifestos, contenciosos, comunicats,
tant d’àmbit local, nacional o internacional, que porten a terme altres entitats
ambientalistes.
- Participació a reunions i diversos òrgans per aconseguir un turisme sostenible i
respectuós amb el medi a la comarca del Priorat.
- Etc
GEPEC-Ecologistes de Catalunya

6

Memòria 2017

Àrea de Projectes, voluntariat i custòdia del territori
Muntanyans, Gorg i +
Intendedència. Enguany com a novetat important tenim que a partir del mes de juny hem
deixat de rebre voluntariat europeu (SVE) a causa de la baixa de l’entitat gestora (Proa),
la qual cosa, a més a redundat en abandonar el programa amb Serveis Penitenciaris dels
Treballs en Benefici a la Comunitat (TBC). Es continua comptant gratuïtament amb el
magatzem Cal Freu del Club Marítim de Torredembarra i amb l’oficina hexagonal a
primera línia de mar de l’edifici modernista de Cal Bofill, també gratuïta, gràcies a
lAjuntament de Torredembarra. Aquest centre l’obrim als visitants fins i tot en dies festius i
de cap de setmana la primera meitat de l’any i agost.

Recerca. Col·laborem en el cens hivernal d’ocells aquàtics de Catalunya. Enguany la
Generalitat ha demanat i aturem els censos de la població de sargantanes de la
primavera i setembre per a revisar amb més detall el protocol. Suposem per un col·lapse
de treball dels seus treballadors, no l’han pogut revisar encara. Cada mes, com des de
l’agost del 2008, es continua fent el seguiment en amplada i alçada de la sorra, de 10
perfils de platja compresos entre Roda de Berà (1), Creixell (2) i Torredembarra (7) amb
la voluntat de fer el seguiment de l’evolució del substrat sorrenc i la línia de costa.

Gestió espai natural. Especialment la primera meitat de l’any, amb SVE i TBC es
continuen realitzat tasques de manteniment de l’espai natural com ara extracció de flroa
invasora, brossa, reposició i trasllat de tanques de pals i cordes protectores, es
reencartellen els camps experimentals de dunes de la platja de la Paella. Hem aturat la
recollida manual i ponderada de plantes invasores la segona meitat de l’any, no només
per la manca de SVE i TBC, sinó perquè cal incloure una despesa que fins ara no hi era i
és el tractament especial al residu invasor contractant a banda aquest servei. Per contra,
gràcies a un grup de veïnes i veïns de la urbanització Marítima residencial Sur, s’extreuen
tones de canyís i tamarius que col·lapsaven el lluent d’aigua, alhora que s’obrien canals
per a l’entrada d’aigua de mar, si bé aquests canals no han estat eficients fins ara.

Activitats. D’acord amb GETE-Ecologistes en Acció i l’Associació Mediambiental La
Sínia, hem rebut encàrrecs de la Regidoria de Sostenibilitat de Torredembarra per a
realitzar una bateria d’activiatsm campanyes, etc que resumim a la taula següent i en les
que han participat més de 3000 persones.
mes

dies

activitat

particip
ants

Total GENER

348

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIONS

226

1

Visita guiada «Ocells marins»

12

Total FEBRER

415

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIONS

60

4

Visita guiada «Petxines i restes marines»

30

4

Dia Mundial Zones Humides

325

GENER

FEBRER
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MARÇ

Total MARÇ

365

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIÓ «L’ÚLTIMA PLATJA»

346

5

Visita guiada «Geologia litoral»

19

Total ABRIL

321

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIONS

294

2

Visita guiada «Rastres animals als Muntanyans»

27

Total MAIG

439

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIONS

270

7

Visita guiada «Plantes del litoral»

27

14

Lets Clean Up Europe

15

21

Dia Mundial Diversitat biològica

127

Total JUNY

329

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIONS

124

4

Visita guiada «Les sargantanes de la platja»

12

4

Dia Mundial del Medi Ambient

70

14

Visita IES Torredembarra

115

18

Recuperem Cal Bofill

8

Total JULIOL

142

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIONS

124

2

Visita guiada «Fons marí»

10

29

Formació voluntariat «Fauna marina»

18

Total AGOST

325

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIÓ «Què en sabem de les ampolles de plàstic?»

315

6

Visita guiada «Lliris de mar»

10

Tot SETEMBRE

251

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIÓ «Arbres de paper»

120

3

Visita guiada «Bestioles dels Muntanyans»

8

8 i 13

Campanya Ecoauditories (Presentació (7) i 58 visites fins 18 desembre)

123

Tot OCTUBRE

287

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIÓ «Què en sabem de les palletes de beure»

278

14 15

Desbrossada popular estany del Saler

9

Tot NOVEMBRE

170

TOT

CAL BOFILL I EXPOSICIÓ MÒBILS

146

5

Visita guiada «Fotografia de natura»

9

19

Setmana Europea Prevenció Residus (només jocs infantils, incloent pares)

15

1 a 13 DESEMBRE

60

1-13

CAL BOFILL I EXPOSICIÓ MÒBILS

54

3

Visita guiada «Baix a mar, la Cultura de la mar»

6

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Total persones participants 2017

3452
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Programa de custòdia: Pla de suport a la conservació de l'àliga cuabarrada
i la biodiversitat a la serralada prelitoral tarragonina
Es finalitza el projecte per a la realització de plans de gestió de 13 finques amb acords de
custodia incloses en àrees d’alimentació de l’àliga cuabarrada i a la XN2000 a zones
majoritàriament del prelitoral tarragoní.
A grans trets, els plans plantegen l’aplicació de mesures per afavorir les activitats
agrícoles sostenibles, la millora dels hàbitats per augmentar la biodiversitat de les finques
i en especial l’àliga cuabarrada i la protecció d’espècies pol·linitzadores, entre d’altres.
Per seguir amb la protecció de l’espècie, aquest 2018 iniciem la segona part del projecte
per intentar protegir el seu hàbitat. Mitjançant la custòdia volem incidir en la protecció de 8
parelles de les 15 més problemàtiques pel que fa al seu èxit reproductiu, protegint els
seus nius i sectors de cria. Es tracta d’implicar els propietaris d’aquests territoris en la
seva conservació, regulant algunes activitats a l’aire lliure i intentant mantenint les
activitats agrícoles tradicionals.
Aquest projecte es porta a terme amb el suport de la Fundación Biodiversidad i la
col·laboració de l’ICRA (Institut Català per a la Conservació dels Rapinyaires).

Ratpenats
Al batmòbil (675384707) i a ratapatxet@gmail.com continuen arribant sol·licituds
d’assessorament i atenent les consultes que anem rebent, sobretot per casos de
ratpenats trobats vius, molèsties que les colònies produeixen en habitatges i demanda de
caixes-niu.

Pol·linitzadors
Anem avançant en el projecte “Foment dels pol·linitzadors per a augmentar productivitat
en conreus i ecosistemes” iniciat el mes de desembre de 2016 comptant amb el suport de
la Fundació La Caixa. Es fan seguiments a finques per determinar la presència de
pol·linitzadors i es va recollint la informació per la realització de les xerrades de la darrera
fase del projecte, entre gener i març de 2018.

Grup tortuga
Es continua col·laborant amb l’Ajuntament de Tarragona per al seguiment nocturn de les
platges del Miracle, Comandancia i l’Arrabassada, coordinem alguns voluntaris fora del
municipi de Tarragona: Montsià i Baix Penedès.
Com a novetats s’imparteix un taller pràctic d’atenció a fauna marina per a voluntaris nous
i veterans a Torredembarra i s’afegeix una coordinadora de voluntariat.
S’intenten diverses activitats per a l’engrescament del voluntari, com la realització de la
tasca de voluntariat en grup, formacions, sortides...
S’impulsa l’activitat d’albiraments de cetacis pel GEPEC com a prova pilot, amb la idea de
treballar/col·laborar amb altres entitats relacionades amb els cetacis. S’intenta, sense
gaire èxit, establir llaços entre els coordinadors de diferents voluntariats (com són el de la
Generalitat i el del CRAM), per fer un mega grup de voluntaris amb una mateixa directriu i
protocol de coordinació i treball. Continuarem insistint durant el 2018.
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Grup de treball de flora
Enguany al viver hem realitzat alguna prova amb espècies ruderals susceptibles de
ser comercialitzades com els amargots (Urospermum dalechampii). Per manca de
planificació hi ha hagut problemes de seguiment dels experiments i de
manteniment de les estructures com els plàstics de l’hivernacle del viver del
Canyadell. Una part del material s’ha traslladat a l’hort en custòdia que tenim a
Roquetes on fa més sol.
S’han microcartografiat al Roquer compartit per Torredembarra i Altafulla les
ensopegueres Limonium virgatum i Limonium gibertii gràcies a la col·laboració
d’una estudiant batxillerat amb el seu treball de recerca.
També s’ha iniciat amb l’ajuda de voluntariat de la cartografia de cargola sanguínia
(Erodium sanguis-christi) i de l’anèmone palmada (Anemone palmata) a la zona
amenaçada d’urbanitzar de la Budellera al terme municipal de Tarragona.

Mur Verd de La Canonja
S'han mantingut reunions de coordinació bimensuals amb l'Ajuntament i les empreses que
hi fan els treballs de jardineria per anar avançant en l'execució del Pla de gestió.
Junt amb l’ajuntament s’ha reforçat la pantalla vegetal amb arbres de gran port i
creixement ràpid amb plantacions de pollancres, lledoners i freixes prop de la via del tren
per disminuir la visibilitat sobre les indústries.
Per donar a conèixer l’espai organitzem amb l’ajuntament diverses activitats destinades a
la gent del poble:
- Caminada pel terme amb final al Mur Verd on expliquem les accions realitzades i visita
als hotels d’insectes i la “serpedra”.
- Visita amb l’Associació de Jubilats del poble.
- Jornada Ecoverd: en el marc de la Setmana de la Natura organitzem una activitat per
avançar amb la “serpedra” amb un taller de pedra seca, instal·lació de més hotels
d’insectes i plantació d’espècies aromàtiques.
Amb els alumnes de 3er de primària del CEIP La Canonja realitzem una plantació
d’arbustos i arbres fruiters al voltant de les basses d’amfibis per reforçar la tanca vegetal.
S’han realitzat accions de manteniment i seguiment com ara l’acció amb el Casal d’Estiu
del poble, on s’han fet regs de suport a les plantacions anteriors, neteja de deixalles i
extracció d’espècies invasores de les basses: cranc de riu americà. De gener a març hem
comptat amb el suport d’un TBC que ha fet el seguiment i manteniment de les alzines
plantades en anys anteriors i neteja de residus.
Per 5è any consecutiu s'ha fet una acció de voluntariat corporatiu per part d’uns 30
treballadors de l'empresa Sekisui, veïna del Mur Verd que ha consistit en la plantació
d’arbustos mediterranis a la zona on van plantar anteriorment pins blancs, l’inici de la
xarxa de camins del Mur Verd amb un primer tram d’uns 250 metres i la construcció d’un
faristol de pedra i la instal·lació d’una placa de ceràmica amb relleu sobre la importància
de la conservació de la biodiversitat.
GEPEC-Ecologistes de Catalunya

10

Memòria 2017

Els Tres Quarts i les Setjoles (Pratdip)
Com cada any, s'ha fet la jornada d'accions de millora de les finques i s'han refet marges i
arranjat la zona del forn de calç.

Accions puntuals
Restauració juntament amb l’AAVV “Muntanya Roja i el Centre Grup Miró Barracaire de
Mont-roig del Camp de la barraca de les Atzavares, amb aquesta ja en són 10.
Tèsting fotogràfic de biodiversitat realitzat amb el Parc Natural de la Serra de Montsant a
les finques en custòdia de Cala Massipa i La Canaleta a Cabacés.

Nous acords de Custòdia
L’Hortet del Racó d’Omedo, al terme muncipal de Roquetes (Baix Ebre), de 0,3712 ha,
hort tradicional de regadiu en sòl no urbanitzable.
El Boix, al terme municipal de Tortosa (Baix Ebre), de 1,34 a la Serra del Boix, propera a
espai de XN2000.
Ajuntament de La Sénia, conveni de col·laboració, acord de custòdia per realitzar
accions encaminades a millorar el medi ambient i el patrimoni natural en general i del riu
Sénia i les seves forests en particular.
Molí dels Aubins, al terme de Cornudella de Montsant (Priorat), al costat de l’assut del riu
Siurana, de 20,4 ha.
Mas de Joan Nas i Mas de Sant Antoni, situat al terme de l’Albiol (Baix Camp) de 30,4
ha formada per conreus de secà i bosc.

Àrea de secretaria
Treball participatiu amb altres entitats
•
•

Participació activa en el Consell d’Ecologistes de Catalunya, federació a la que
pertany el GEPEC. Organització de les assemblees de la federació els anys 2016 i
2017.
Impulsem i organitzem, juntament amb Xarxa Sud, la 3a festa pel territori

•

Col·laborem en la 3a edició del cinefòrum “Selva cine viu”

•

Col·laborem en organització cicle de 12 xerrades a Terres de l’Ebre i del Sénia
juntament amb Ecologistes del Sénia, Plataforma Salvem lo Montsià, Ajuntaments
d’Amposta i La Sénia, La Calamanda i Plat. Antifracking de Castelló.

Representacions en organismes diversos
Participació activa en òrgans assessors i de debat (Junta Rectora dels parcs naturals de
la Serra del Montsant i del dels Ports, Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça
dels Ports, Consell de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, Comissió de desembassament
de Riudecanyes, Taula per la qualitat de l'aire, Consell de medi ambient de Reus...)
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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Comunicació
canals actius:
www.gepec.cat (76 notícies publicades el 2017)
facebook:
gepec en xarxa
i gepec muntanyans
twitter:
@gepecedc
canal youtube:
gepectv (20 videos i 21 suscriptors)
canal vimeo:

https://vimeo.com/gepecedc (20 videos i 8 seguidors)

de l’escola de naturalistes:
facebook, twitter i instagram: @natusgepec
de les sortides en barca: http://ausmarines.blogspot.com.es/
Edicions Digitals:
•agenda mensual activitats (s'envia a premsa)
•news letter quinzenal
Edicions en paper:
•butlletins maig i novembre
•calendari 2017
Col·laboracions:
1 article mensual a la Guia de Reus a la secció “On anem”

Altes i baixes de socis
Aquest any 2017 s’han produït 68 altes i 32 baixes amb la qual cosa s’està revertint la
tendència a la baixa dels darrers anys.
Evolució gràfica de la massa social de l'entitat en els darrers anys
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