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Àrea d'Educació Ambiental
L’agenda del GEPEC-Ecologistes de Catalunya
S'ha editat un calendari de paret amb les activitats del GEPEC-EdC que s'ha completat
amb la difusió digital habitual.
S'ha comptat amb el suport de l’ Ajuntament de Salou, el Port de Tarragona, el Consell
Comarcal del Baix Camp, SECOMSA i amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Torredembarra.
Totes les activitats són obertes a tothom. Les persones sòcies de l’entitat tenen
avantatges en el preu de les activitats de pagament. Cal remarcar que moltes de les
sortides són possibles gràcies a la feina desinteressada i altruista que fan monitores i
monitors preparant-les i guiant-les.

GEPEC-Ecologistes de Catalunya

3

Memòria 2018

L'Escola de naturalistes del GEPEC

L’Escola de Naturalistes del GEPEC-EdC al 2018 ha complert 8 anys des que es va iniciar
a Cambrils, 6 a Roquetes, 2 a Altafulla i 1 a Tortosa.
Durant aquest temps, els infants han realitzat 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.
L’Escola de Naturalistes del GEPEC-EdC ofereix una formació contínua, amb caràcter
extra escolar i trobades setmanals. Es treballa partint de les necessitats i interessos dels
participants. Tot jugant, investigant, descobrint i divertint-se van consolidant una actitud
cada cop més responsable i respectuosa amb l’entorn.
La línia de treball de l’Escola de Naturalistes del GEPEC-EdC està descrita al projecte
educatiu:
https://issuu.com/comunicaciogepecpuntcat/docs/projecte_educatiu__esb__s__w_portra_
7c149cc50f76bd
Durant l’any 2018 han continuat actives les escoles de Cambrils, Roquetes, Altafulla i
Tortosa (al centre escolar Sant Llàtzer).
L'Escola de Naturalistes del GEPEC-EdC de Cambrils va completar el seu 8è curs el mes
de juny amb una sola línea (dijous tarda) i un total de 11 participants. L'Ajuntament de
Cambrils continua cedint-nos l'aula verda del parc del Pinaret, seu de l'escola. Una de les
places s’ofereix gratuïtament a un infant, a través del Centre Obert de Cambrils (no hi ha
subvenció)
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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Hi ha hagut la participació d’una persona voluntària per realitzar una caixa niu per a
òlibes, i de la patrulla verda de la policia local de Cambrils, amb qui s’ha iniciat una relació
de futures activitats conjuntes.
L’Escola del Naturalistes del GEPEC-EdC de Roquetes va completar el seu 6è curs amb
11 participants, amb sessions els dissabtes matí. Es continua comptant amb el suport de
l’Ajuntament de Roquetes, que ens cedeix l'aula i l'hort de l'escola i un ajut per comprar
material i realitzar altres activitats complementàries (897€)
Una de les places s’ofereix gratuïtament a un infant, a través del Centre Obert de
Roquetes.
Durant el curs hi ha portes obertes a l'hort cada 15 dies, de març a juny, on acudeixen
lliurement a regar i realitzar manteniment bàsic una mitjana de 10 nenes i nens, igual que
l’any anterior.
Es va fer un campus d'estiu amb la participació de 15 infants en diversos torns, durant el
qual es va realitzar, un any més, el projecte orenetes a la ciutat (del portal
www.orenetes.cat)
S’ha participat a les festes de Roquetes, Sant Jordi i a la fira de Nadal. També s’han
realitzat diverses activitats d’educació ambiental familiar:
-

Taller gratuït de bombes de llavors: 15 d’abril, hi han participat 8 famílies

5ena Jornada de neteja de l’entorn (voluntariat familiar): 21 d’octubre, hi han
participat 10 famílies
1er Intercanvi de joguines a la Fira de nadal de Roquetes: 15 i 16 desembre. S’hi
han fet un total de 20 intercanvis de joguines
-

Taller de caixes niu, 27 de desembre. Hi ha participat 8 famílies

L’Escola de Naturalistes del GEPEC-EdC 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 participació mitjana de 12 infants cada sessió. En algunes
sessions hi ha llista d’espera d’infants que no poden participar per la ràtio del grup.
S’ha realitzat també campus d’estiu a la mateixa finca.
A l’escola Sant Llàtzer de Tortosa continua l’activitat al mateix centre escolar, dilluns
tarda, amb participació de 10 infants de 7 a 10 anys. Igual que a Cambrils i a Roquetes,
una de les places s’ofereix gratuïtament a un infant amb situació d’exclusió social.
L’any 2018 s’ha iniciat el projecte de Club de Naturalistes del GEPEC-EdC, activitat
d’educació ambiental destinats a joves de 12 a 18 anys, i que pretén donar una continuïtat
als naturalistes que han vingut a l’escola i s’han fet grans per continuar. El Club de
Naturalistes del GEPEC-EdC es realitza un dissabte tarda al mes, els infants es fan socis
(25€/any). Hi han participat un total de 6 joves, una monitora i 2 naturalistes voluntaris. El
projecte ha guanyat el segon premi (accèssit) del “Premi Jove 2018” del Consell Comarcal
del Baix Ebre, dotat amb 500€. De moment l’àrea d’actuació del Club de Naturalistes del
GEPEC-EdC és les Terres de l’Ebre, amb seu a Roquetes.
Hi ha un total de 7 persones que formen part de l’equip educatiu de l’Escola de
Naturalistes del GEPEC-EdC.
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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Àrea de Defensa Ambiental
ÀREA DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ
- Seguiment de la contaminació al voltant de l’empresa SILVALAC dels Pallaresos. S’han
presentat al·legacions al projecte d’ampliació.
- Denúncies sobre la situació a Alcover dels rius Glorieta i barranc de la Font Major.
- Denúncia depuradora d’Alcover i seguiment depuradora de La Selva del Camp.
- Seguiment del pas del tren de REPSOL a la Pobla de Mafumet amb mercaderies
perilloses.
- 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, per tal
d’exigir millor control sobre l’excés de la població porcina i els seus purins.
ÀREA DE PATRIMONI NATURAL
- Gestions, realitzades en el si de la plataforma d’Ecologistes de Catalunya (EdC), davant
el Govern de la Generalitat per tal d’aconseguir el restabliment de la 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. Arran de la campanya
que porta a terme el GEPEC-EdC hem aconseguit que la Generalitat aprovi protegir
aquests espais naturals sota la figura de Reserva Natural de Fauna Salvatge que
comporta la prohibició de la cacera. Actualment aquesta declaració està en tramitació.
Aquesta pasada temporada de cacera 2018-2019 la cacera ja ha estat prohibida en
aquests espais.
- Seguim en el procediment per la tallada forestal i gestió irregular de la zona de
Refalguerí, al Parc Natural dels Ports, realitzada pel DARP. Aquest tema fou denunciat
davant la Fiscalia de Medi Ambient i actualment està 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. De moment les accions que ha
portat a terme el GEPEC-EdC han permès aturar la construcció d’una pista, promoguda
pel DARP, que pretén travessar el cor d’aquesta serra. Es presenten noves al.legacions.
- Donem suport a la campanya en contra de la instal·lació de noves centrals eòliques a la
Terra Alta. Es varen presentat al·legacions en contra d’aquesta intal.lació.
- Seguim donant suport a 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
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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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.
Es treuen algunes notes de premsa junt amb les entitats Ecologistes del Sénia i la
plataforma Salvem Lo Montsià.
- 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. S’han tret notes de premsa,
el.laborat informes, realitzat contactes i reunions amb diputats del Parlament de
Catalunya, fet aportacions a la proposat de llei de protecció de les oliveres monumentals
presentada pel PSC, etc.
- 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.
- S’han fet gestions al voltant de la protecció de l’espai natural dels Prats de la Pineda,
propietat del Port de Tarragona.
- Seguim donant suport a la 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.
- S’han presentat al.legacions en contra de l’obertura de noves activitats extractives a les
Terres de l’Ebre. A més es demana un pla d’ordenació d’aquesta activitat a les Terres de
l’Ebre.
-S’han presentat al.legacions al pla d’arrenjament de pistes forestals, que presenta el
DARP, al Parc Natural dels Ports i a l’espai Natural de Cardó Boix, que poden afectar a
espais d’alta sensibilitat ambiental, especies de flora amenaçades, zona de nidificació
d’ocells d’espècies sensibles.
-A l’espai natural de les Madrigueres (Baix Penedès) s’ha fet seguiment de les actuacions
que ha fet el Servei de Costes del Govern Central com per part de l’Ajuntament del
Vendrell per tal d’evitar l’afectació, en època de nidificació, del corriol camanegre.
-Adhesió a la plataforma “No fem el cim” que treballa en contra de la construcció del Logis
Penedès. Participem activament a les reunions i oferim a la plataforma recursos del
GEPEC-EdC.
-Petició d’informació, presentació de cartes,
noves pistes forestals a Rojals)

sobre diverses temàtiques (ex: projectes

- Assessorament a veïns, propietaris, afectats, per activitats o actuacions agressives amb
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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el medi ambient i el patrimoni natural.
- Adhesions i suport a campanyes, manifestos, contenciosos, comunicats, que porten a
terme altres entitats ambientalistes.
- Etc
Campanya riu Siurana
resum de les accions més destacables de la feina feta el 2018 en relació al riu Siurana:
-Presentació pública de l'informe conjunt (Ecologistas en Acción, la Plataforma en
Defensa de l'Ebre i el GEPEC) sobre la incidència del transvasament del riu Siurana, amb
aportació de solucions per a no deixar desabastit el Baix Camp.
-Participació en actes, xerrades i accions de protesta conjuntament amb la Plataforma
Volem lo riu Siurana Viu.
-Reunions al Congreso, al Parlament, a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Consell
Comarcal del Priorat, als pobles de la conca... i amb altres actors (partits polítics, sindicats
agraris...) de presentació de l'informe i exposició de solucions.
-Recopilació d'informació sobre tota la problemàtica, revisió permanent dels cabals que es
transvasen i dels ambientals, visita als arxius de la CHE a Saragossa...
-Revisió de les finques, usos, drets de reg, abastaments encoberts... que es dóna a
l'aigua del Pantà de Riudecanyes.
-Participació en les Comissions de Desembassament i en la Taula del Siurana.

Àrea de Projectes, voluntariat i custòdia del territori
Programa educatiu a Torredembarra
Un dels problemes principals pel medi ambient és la manca de motivació i preocupació
per part de la població. Amb el finançament provinent de part del percentatge que
l'empresa externa que gestiona els residus a Torredembarra (NORDVERT) i del propi
Ajuntament, el GEPEC-EdC, junt amb l'Associació Mediambiental La Sínia i GETEEcologistes en Acció, realitzem, de manera coordinada, una pila d'activitats i accions
educatives molt diverses. Les activitats que el GEPEC-EdC ha coordinat o en les que ha
treballat al llarg del 2018 han arribat a un total de 3.311 persones. Per tipologies
d'activitat tenim que 2.119 persones varen ser ateses a Cal Bofill amb la visita a les
exposicions allà instal·lades, 91 a les visites guiades, 225 persones a la I Fira per la
Transició, omplint els tallers i cursos que s'hi varen organitzar i arribant a 714 persones en
campanyes de foment de la recollida selectiva.

Custòdia del territori: Pla de suport i recuperació de l’àliga cuabarrada a
les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Aquest projecte té per objectiu millorar les poblacions de l’àliga cuabarrada mitjançant
accions de seguiment, accions directes de protecció de zones de cria i regulació
d’activitats i accions indirectes de millora de la qualitat dels hàbitats, especialment a les
àrees d’alimentació i campeig, entre d’altres.
Hem signat acords de custòdia amb diversos propietaris de finques que sumen més de
4.000 ha en diferents àrees de cria i d'alimentació de l’àliga cuabarrada i s'han elaborat
diferents plans de gestió per a la conservació dels espais hàbitat d'aquesta espècie. En
aquests plans de gestió, que són la base per una bona planificació i gestió de l'espècie,
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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hem proposat diferents accions per executar: regulació d'activitats, tancament de camins,
revisió de línies elèctriques, augment d'aliment, etc.
Hem instal·lat 3 cartells informatius i de sensibilització, amb consells de bones pràctiques,
en territoris amb presència de diferents parelles: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i
l'Albiol, al Baix Camp.
El projecte ha comptat amb el suport de la Fundación Biodiversidad i l'assessorament de
l'ICRA (Institut Català per 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

Hem tancat el projecte “Foment dels pol·linitzadors per a augmentar productivitat en
conreus i ecosistemes” iniciat el mes de desembre de 2016 i que compta amb el suport
de la Fundació La Caixa, amb més de 300 participants en 10 xerrades a les 10 comarques
del sud de Catalunya. Hem rebut dotzenes de consultes i propostes de col·laboració i
s’han proposat i s’han signat nous acords de custòdia.

Recerca aplicada en pol·linitzadors salvatges
Hi ha un mil.ler d'espècies d'abelles salvatges diferents, malgrat que l'abella de la mel és
la més coneguda i usada. Cadascuna d'elles està adaptada a un tipus de flor determinat.
Trobar aquestes espècies pot ajudar, tant a augmentar la productivitat dels nostres camps
com a la millora de la biodiversitat general. Aquests insectes beneficiosos necessiten
plantes autòctones acompanyants que normalment s'eliminen dels camps pensant que no
ajuden. Gràcies al finançament de l'empresa VerdCamp Fruits de Cambrils, amb 70
hectàrees de conreu hortícola ecològic, la participació de l'Institut de Recerca Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat i el suport del Ministerio de Indústria, mitjançant un projecte del seu Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), des del GEPEC-EdC estem realitzant, en
col·laboració amb la Sara Reverté del CREAF-UAB, una prospecció de tres anys al voltant
de la utilitat dels hotels, campings i caravanings d'insectes pol·linitzadors salvatges en
l'augment de la productivitat en el cultiu de la síndria. Durant la campanya del 2018 s'han
determinat 558 insectes dels que cal destacar les abelles salvatges del gènere
Lasioglossum com a potencialment útils per a la producció d'aquesta fruita.

Creem una cooperativa d'ecoturisme i serveis a finques

La lluita pel medi ambient necessita tant de noves fonts de finançament com de nous
fronts de treball i aliances estratègiques per a assolir els objectius estatutaris pels quals
vam néixer com a entitat. D'aquesta manera ens trobem amb que el turisme anomenat
sostenible, deixa el territori intacte però el turisme ecològic el millora social i
ambientalment. Amb aquesta voluntat de fomentar l'economia solidària neix el projecte
Territoris Singulars que curulla amb la creació d'una cooperativa formada, de moment, per
les entitats ambientals Submon, Fundació Emys, Associació Mediambiental La Sínia, el
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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Grup de Natura Freixe i el GEPEC-EdC, en aliança amb les entitats socials Ecosol,
Fundació Astres i la Cooperativa Idària. El projecte s'ha centrat en formar personal de les
entitats i en transformar part de les activitats perquè, per exemple, siguin accessibles a un
públic més heterogeni del que habitualment participa.

Conservació de la tortuga babaua

Les tortugues babaues (Caretta caretta) són les tortugues marines que, per a sorpresa de
molts, varen tornar a nidificar a les platges del municipi de Tarragona al 2014. Quatre
anys més tard, al 2018, varen tornar a nidificar Cambrils. Aquest cop es va tractar de dos
nius situats en platges molt transitades. D'aquests nius varen poder sobreviure un nombre
important de cries. En ambdós nius va coincidir que les primeres persones que varen
detectar les cries es varen adreçar directament al GEPEC-EdC gràcies a la xarxa de
voluntariat pròpia. Algunes d’aquestes persones, a més, varen col·laborar en la custòdia
dels nius en torns continus de dia i de nit, juntament amb voluntariat d'altres
organitzacions i d'expertes de la Universitat de Vic i de la Generalitat de Catalunya. Hem
de destacar que el grup de voluntariat per la tortuga marina al GEPEC-EdC és el més
nombrós de l'entitat (55 persones formades i en contacte continu via grup de WhatsApp!).
Aquest grup de voluntaris realitza tasques d'informació i inspecció de platges, cabdal per
a la protecció d'aquest animal.

Conservació del corriol camanegre a Torredembarra

La població d'un dels ocells amb més problemes de nidificació del país és el corriol
camanegre (Charadrius alexandrinus). Nidifica a les platges on posem les nostres
tovalloles, la qual cosa explica que de cada 9 ous postos, només un pollet arribava a
l'edat adulta. Gràcies al finançament d'un ajut d‘espais naturals aconseguit per
l'ajuntament de Torredembarra es dinamitza un equip de voluntariat i es construeixen uns
gabions protectors que aconsegueixen elevar aquesta quantitat a 5 de 9.

Conservació de dunes a Creixell

Molts dels pals i cordes que protegien a Creixell les dunes de l'accés de persones estaven
enterrats i ja no feien la funció de protecció d'aquest ecosistema tan important. Gràcies a
un ajut d'espais naturals, atorgat a l'Ajuntament, el GEPEC-EdC traslladem part dels pals i
cordes del front marítim cap a la mar. Part dels treballs es va realitzar amb
retroexcavadora i part manualment.

Conservació de dunes a Torredembarra

La proliferació de plantes exòtiques invasores és un dels principals problemes ambientals
que pateix el planeta i les nostres comarques. Gràcies a un ajut d'espais naturals
aconseguit per l'Ajuntament de Torredembarra contribuïm, junt amb uns camps de treball
de joves, gestionats per l'Associació Mediambiental La Sínia i el GETE-Ecologistes en
Acció, a l'eradicació de part de les plantes invasores de l'espai protegit de la platja dels
Muntanyans. Entre les espècies que s'ha contribuït a eradicar hi són l'atzavara (Agave
americana), les gazanies i les onagres (Oenothera sp).

Conservació platges de Cunit (Baix Penedès)

Iniciem una col.laboració amb l’ajuntament de Cunit per tal d’assessorar-los en les
accions que cal prendre per preservar l’ecosistema litoral del municipi i el corriol
camanegre. En la platja d’aquest municipi aquesta espècie hi localitza una de les últimes
poblacions nifidificants al litoral català.

GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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Propostes per la recuperació i renaturalització de les rieres del Baix
Penedès.

S’inicien contactes amb ajuntament d’aquesta comarca per tal d’implicar-los en un
projecte per recuperar rieres com a corredors biològics entre els diferents espais naturals
del Baix Penedès (litoral-sistema agrari-zones de muntanya)

Grup de treball de flora
Amb el grup de voluntaris de flora amenaçada hem prospectat i cartografiat tota la zona
de la Budellera, des del camp del Nàstic fins al poble de Monnars i l’A7 al terme municipal
de Tarragona. Les espècies explorades són la cargola sanguínia (Erodium sanguis-christi)
i l’ anèmone palmata (Anemone palmata) amb una clara tendència regressiva i que es
troba localitzada en molt pocs punts. L’objectiu de la recerca és protegir aquests espais i
hàbitats per possibles amenaces externes i conèixer la situació de la seva distribució.

Mur Verd de La Canonja
S'han mantingut reunions de coordinació bimensuals amb l'Ajuntament de la Canonja i les
empreses que hi fan els treballs de manteniment per anar avançant en la millora
ambiental del Mur Verd. Durant l’any hem fet seguiment i manteniment de les actuacions
que hem anat efectuant els anys anteriors i proposant a l’ajuntament diferents projectes
del Pla de Gestió.
Amb els alumnes de primària del CEIP La Canonja organitzem una plantació de 80 arbres
d’espècies diferents per reforçar el sector nord, amb alzines, freixes i lledoners. Cada
alumne apadrina un arbre que anirà cuidant.
Jornada Ecoverd: com cada any, en el marc de la Setmana de la Natura, participem en la
tercera edició que promou l’ajuntament i organitzem activitats per donar a conèixer el Mur
Verd. Enguany hem organitzat dues jornades amb els alumnes de 1er d’ESO de l’IES
Collblanc, dirigides a la problemàtica de les espècies exòtiques invasores amb diferents
activitats, tallers de pedra seca i de coneixement de la vegetació del Mur Verd.
S’han realitzat accions de manteniment, coneixença i seguiment, com ara l’acció amb el
PIJ de la Canonja, on s’han fet regs de suport a les plantacions anteriors, neteja de
deixalles.
Per 6è any consecutiu l’empresa Sekisui, veïna del Mur Verd, s’ha compromès en la seva
millora ambiental. Fem una acció de voluntariat corporatiu (RSC) amb uns 30 treballadors
de l’empresa. S’han col·locat unes 12 caixes nius per a pàrids, ratpenats i una per a
mussol. A més, s’ha realitzat una plantació de garrofers, pins blancs i diferents espècies
arbustives en una zona molt pobra en vegetació. També s’ha allargat un tram del camí
iniciat l’any anterior per crear una xarxa de camins del Mur Verd.

Els Tres Quarts i les Setjoles (Pratdip)
Durant l’any, s’han realitzat un conjunt d’actuacions per millorar la biodiversitat de la finca
de les Setjoles, propietat del GEPEC-EdC, amb el finançament del Departament de
Territori i Sostenibilitat en el marc de subvencions als espais naturals de Catalunya, als
hàbitats i espècies.
Les actuacions estan incloses en el un pla de gestió per millorar la biodiversitat de la zona
i, en especial, contribuir a la conservació de l’hàbitat de l’àguila cuabarrada. Hem creat
camps de conreu d’ametllers de varietats tradicionals, adaptades al territori, entre la
massa forestal i en terrasses on antigament ja s’hi cultivava. Amb aquesta acció
aconseguim crear clarianes i discontinuïtats que afavoreixen la biodiversitat.
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A més, hem condicionat estructures de pedra seca existents amb la recuperació de molts
marges i un antic forn de calç, patrimoni cultural, que allotja diversitat de plantes i animals.
I, per donar a conèixer aquests valors naturals i sensibilitzar al visitant, hem adequat un
sender circular per un sector de l’espai per conèixer els diferents hàbitats i hem instal·lat
caixes niu d’ocells insectívors i ratpenats a diferents punts de la finca.
Finalment, i com cada any, s'ha fet la jornada d'accions de millora de les finques, amb el
reg de les plantacions i la col·locació de caixes-niu.

Voluntariat Boscos Mediterranis
Engeguem la primera edició, juntament amb el PNIN de Poblet, del projecte “Voluntariat
Boscos Mediterranis”, que s’ha dut a terme els caps de setmana de tardor al paratge. Una
prova pilot pionera al nostre territori amb molt bons resultats.
Alguns dels objectius del projecte eren aproximar el bosc de Poblet als ciutadans,
participant en la gestió d’un bosc mediterrani d’alt interès ecològic i donar a conèixer les
seves particularitats, la història i la gestió passada, actual i futura, en un moment clau per
entendre les repercussions del canvi climàtic i els seus efectes en els boscos
mediterranis.
Un total de 94 voluntàries i voluntaris del projecte, repartits en 14 jornades, procedents de
26 destinacions diferents, han contribuït a la millora de diferents equipaments i itineraris
del Paratge del Bosc de Poblet. Amb el projecte hem aconseguit millorar la xarxa de
senders com l'Itinerari de les Cent Fonts i el Camí de l'Argentada. Hem restaurat marges
de pedra seca a l'àrea de lleure de la casa forestal de Castellfollit i hem descobert un antic
empedrat per evitar l’erosió a la pista forestal de la Pena, entre altres accions. A més els
participants han visitat diferents indrets com el Museu de la Vida Rural de i les Coves de
l’Espluga de Francolí i el Monestir de Poblet.
Els voluntaris i voluntàries es van allotjar en dependències que ens va cedir la comunitat
de monjos del monestir. Es preveu seguir amb una nova edició el 2019.

Accions puntuals
Restauració de la barraca de pedra seca de la Maria Colomé (11ena barraca que
restaurem) juntament amb l’AAVV “Muntanya Roja” i el Centre “Grup Miró Barracaire” de
Mont-roig del Camp.
S’ha realitzat, conjuntament amb l’ajuntament de Poboleda i dins els ajuts als espais
naturals, hàbitats i espècies, una actuació de millora del bosc de ribera, eliminant
vegetació exòtica invasora i arranjant part d’un itinerari que recorre el bosc. També s’hi
han retirat residus i deixalles i s’ha fet selecció de peus per afavorir el creixement dels
verns.
Redactem Plans simples de gestió forestal de dues finques amb acord de custòdia, Mas
del Salin i Mas de Rafalet, inclosos dins dels respectius plans de gestió de les finques. La
seva finalitat és la de planificar actuacions principalment de prevenció d’incendis forestals.

Nous acords de Custòdia
Els Boverals, situat al terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp), de 0,7 ha.
Acord signat ja que inclou la barraca de la Maria Colomé, restaurada amb ’AAVV
“Muntanya Roja i el Centre Grup Miró Barracaire”.
GEPEC-Ecologistes de Catalunya

12

Memòria 2018
Martins, de l’Agroramadera Mas SL, de Jorba (Anoia), de quasi 2 ha, inclou la granja on
s’han instal·lat caixes-niu per a mallerengues i ratpenats.
La Cova, al terme municipal de Pinell de Brai (Terra Alta), de 8,4 ha forestals i d’oliveres,
a la Serra de Pàndols. Acord verbal del 2009, redactat i signat aquest 2018.
D’altra banda, durant aquest any s’han renovat 5 acords que havien finalitzat la vigència.

Servei comunitari
Iniciem el Servei Comunitari amb l’Institut de Roquetes. És una col·laboració per fomentar
accions de compromís cívic i d’exercici actiu de la ciutadania entre l’alumnat de l’ESO
impulsat pel Departament d’Ensenyament. Es fa mitjançant accions de regeneració de
l’entorn més immediat de l’Institut (neteja de deixalles, plantada d’arbres i arbusts i
manteniment a l’espai de l’hortet de l’Escola de Naturalistes del GEPEC-EdC, entre
altres). Hi participen un total de 10 alumnes de 4rt d’ESO amb un total de 10 hores
cadascun (en diversos torns) acompanyats de la monitora del GEPEC-EdC.

Acció social i custòdia forestal a les Terres de l'Ebre
Al desembre iniciem aquest projecte on gràcies a una col·laboració amb la Fundació
Mercè Pla, oferirem una formació gratuïta en treballs forestals i apicultura ecològica
destinada a 7 persones amb diversitat funcional de les Terres de l'Ebre.
A través d'aquesta aliança socio-ambiental volem fomentar una economia verda que sigui
sostenible i integradora.

Àrea de secretaria
Treball participatiu amb altres entitats
● Participació activa en el Consell d’Ecologistes de Catalunya, federació a la que
pertany el GEPEC-EdC.
● Impulsem i organitzem, juntament amb Xarxa Sud, la 4a festa pel territori
● Formem part de Xarxa de Custòdia del Territori des de la seva fundació i en som
consellers.
● 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.

Consolidació de Seccions Territorials del GEPEC-EdC.
Al Baix Penedès es consolida una comissió territorial del GEPEC-EdC, formada per socis
que, de forma organitzada i coordinadament amb la junta de l’entitat, treballen les
temàtiques ambientals d’aquesta comarca.

Representacions en organismes diversos
Lligat bàsicament amb la comissió de defensa ambiental es participa en òrgans
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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assessors i de debat de l’administració (Junta Rectora dels parcs naturals de la Serra del
Montsant i del dels Ports, Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça dels Ports i de
la Junta consultiva de la reserva de caça de l’Encanyissada i de les zones de Caça
Controlada del Delta de l'Ebre, Consell de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre,
Comissions de desembassament de Riudecanyes i del Foix, Taula del Siurana, Taula per
la qualitat de l'aire, Consell de medi ambient de Reus...)
En el cas de la comissió de desembassament del Foix anomenem com a representant del
GEPEC-EdC a un membre de l’entitat Bosc Verd.

Equip de treball de l’entitat
Es tanca el 2018 amb 8 persones contractades. Continuem amb una persona a la
secretaria, 2 persones tècniques de projectes, una persona de neteja (3 hores setmanals),
1 persona que coordina escola de naturalistes (½ jornada). A finals d’octubre hem
incorporat dues persones per a comunicació i imatge gràcies al programa de Garantia
Juvenil subvencionat pel Servei d’Ocupació Pública de Catalunya i el Fons Social
Europeu. El mes de desembre hem incorporat una persona tècnica per un projecte
concret d’acció social i custòdia forestal a Terres de l’Ebre.

Comunicació
canals actius:
www.gepec.cat
-67 notícies publicades el 2018
-128 activitats publicades el 2018
facebook:
-gepec en xarxa: 3893 likes (31/12/2018)
-gepec muntanyans: 2153 likes (31/12/2018)
twitter: @gepecedc
followers: 4269 (07/02/19)
tweets: 3797 (15/03/19)
Instagram: 61 publicacions, 468 followers (15/03/2019)
Seguidors/es per ciutats: 24% Barcelona, 9% Tarragona, 9% Reus, 4% Girona, 3%
Sabadell...
Edats: 13-17 anys 1%, 18-24 anys 16%, 25-34 anys 33%, 35-44 anys 28%, 45-54 anys
14%, 55-64 anys 6%, 65+ anys 2%
Sexe: 50% dones, 50% homes
Youtube:
Vimeo:

gepeEdC (20 videos i 30 suscripcions)
gepecedc (21 videos i 8 seguidors/es)

Edicions Digitals:
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agenda mensual activitats (s'envia a premsa)
newsletter quinzenal: MailChimp
de l’escola de naturalistes @natusgepec:
-facebook: 322 likes
-twitter: followers 193 / tweets 1127
-instagram: 274 publicacions / 462 followers
de les sortides en barca: http://ausmarines.blogspot.com.es/
Edicions en paper:
●
butlletins febrer i juny
●
calendari 2018
Col·laboracions:
1 article mensual a la Guia de Reus a la secció “On anem”

Altes i baixes de socis
Aquest any 2018 s’han produït 57 altes i 57 baixes.
Evolució gràfica de la massa social de l'entitat en els darrers anys
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