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Àrea d'Educació Ambiental
L’agenda del GEPEC-EdC: Anem d'excursió i altres activitats
Per celebrar els 30 anys s'ha canviat la difusió en paper i s'ha editat calendari de paret
que s'ha completat amb la difusió habitual digital (vegeu apartat comunicació)
S'ha comptat amb la col·laboració de:
Ajuntament de Salou, Port de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Camp, SECOMSA i
l'Obra Social La Caixa

Totes les activitats són obertes a tothom. Les xerrades, les visites guiades als Muntanyans
i al Mas Isern i les accions de voluntariat han estat gratuïtes per tothom. Les sortides són
gratuïtes pels socis i sòcies que també gaudeixen de preus més baixos en cursos i tallers.
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Cal remarcar que les sortides i excursions són possibles gràcies a la feina desinteressada
i altruista que fan les monitores i monitors que les preparen i les guien.
Activitats realitzades
ALTRES
AV
OA
SEA
TA
VGG
XE
TOTAL
% Variació

2013
0
3
6
26
16
22
1
74

2014
0
6
6
27
10
20
4
73
-1,4

2015
2
7
6
50
8
10
7
90
23,3

Participants
2013
0
31
240
310
151
132
17
881

2014
0
92
262
380
69
276
21
1.100
24,9

2015
0
87
295
413
59
106
73
1.033
-6,1

Participants per
activitat
2013 2014 2015
0
0
0
10
15
12
40
44
49
12
14
8
9
7
7
6
14
11
17
5
10
12
15
11
26,6 -23,8

L'Escola de naturalistes del GEPEC
L'escola de naturalistes 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.
L'Escola de Naturalistes del GEPEC El Gaig Blau de Cambrils va completar el seu 5e curs
el mes de juny amb 2 línies i un total de 19 participants, mentre que Lo Caro de Roquetes
va completar el seu 4t curs amb 10 participants i l'escola del Barba-roig a Reus, tancar el
seu 2n curs amb 6 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 5
nenes i nens. Es va fer campus d'estiu amb la participació de 10 infants i es va fer el
projecte orenetes. S’han ofert 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 una jornada de compostatge familiar a l'hort de l'escola en
col·laboració amb el Dep d'Agricultura. S'ha organitzat la 2a jornada de neteja a l'entorn
natural de Roquetes i l'alliberament d'un xoriguer
L'Ajuntament de Cambrils continua cedint-nos l'aula verda del parc del Pinaret seu de
l'escola del Gaig Blau.
L’escola Barba-roig no ha pogut iniciar el curs 2015-16 per inscripcions insuficients.
S'ha participat al parc de Nadal de Reus i s'han fet una sèrie d'activitats per difondre les
escoles, entre elles diverses jornades d'anellament.
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Àrea de Defensa Ambiental
Cal dir que el que s'ha fet ha estat possible gràcies a la col·laboració i l'implicació
voluntària de diversos socis que, a partir de novembre, s'han organitzat en la comissió de
defensa ambiental i es comuniquen mitjançant un grup de correu.

Accions realitzades
Responem consultes administració:
•

PEU circuit karts Móra d'Ebre

•

PEU càmping Ampolla Playa

•

camp de vol ultralleugers Garcia

•

POUM Móra d'Ebre

•

Camping Devea de Telos Garcia d'Ebre

•

modificació NNSS Horta de Sant Joan

•

ampliació substancial Basf a La Canonja

•

expedient Integració i Gestió de Residus a La Canonja

Presentem al·legacions:
•

extractives Benifallet i Rasquera

•

Marina Seca Badia dels Alfacs

•

Muntanyans II

•

Càmping Ampolla Playa

Demanem:
•

condició interessats pedrera Bercontres a Pontils

•

resposta recurs alçada torre mesures Alforja

•

còpia instrucció i pla gestió forestal TTEE

•

informes PN Ports aprofitaments forestals al parc i zones properes
tramitats o realitzats a partir 6/10/14

•

informació sobre problemàtica extracció massiva de llentiscle als espais
naturals en general

Elaborem informes:
•

Sobre la destrucció del paisatge de la Baronia d'Escornalbou

•

El pla del govern de la Generalitat per desmantellar els espais naturals
protegits de Catalunya

Denunciem:
•

contaminació aigua Francolí per part empresa paperera

•

gestió epidèmia de sarna cabra selvatge dels Ports
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•

al regne d'España pel tema de Castor

•

el perill que pot suposar l'ampliació de BASF a Tarragona

•

l'electrocució de grans ocells a les línies elèctriques

•

reflexions entorn de l'abocador de Tivissa

Col·laborem amb entitats i Plataformes de Xarxa Sud, EdC i altres :
•

informe sobre abast Estudi Ambiental Estratègic Avanç Pla Director Urbanístic
reordenació CRT Vila-seca i Salou (BCN World) i al·legacions al PDU Vila-seca –
Salou

•

al·legacions presa Mont-rebei (

•

al·legacions PRECAT 20

•

Campanya per la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, pol·lígon sud

•
•

Xerrada presentació lluites Xarxa Sud al Centre de Lectura de Reus
Campanya Aturem el TTIP

•

Campanya per retirar el glifosat de parcs i aliments (Som lo que sembrem)

•

Campanya Boscos en perill

•

Campanya al·legacions Pla Hidrològic de l'Ebre (PDE)

•

Denúnciem conjuntament amb la PDE i SEO l'impacte que tindria la construcció de
3 centrals hidroelectriques projectades al riu Ebre

•

Diem No a l'experimentació amb mosques transgèniques a les comarques de
Tarragona (conjuntament amb Xarxa Sud, Unió de Pagesos, Som lo que
sembrem...)

•

Demanem el rescat de la N340 (conjuntament amb Ecologistes del Sénia i
Picampall i amb el suport d'altres entitats)

•

Donem suport a la iniciativa d'Avaaz i a la convocatòria a Tarragona per part de la
Plataforma Salvem la Platja Llarga: Toquem ferro per la salut del nostre planeta!

Representacions
Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre
Junta rectora del Parc Natural de Montsant
Junta rectora i Consell de Caça del Parc Natural dels Ports
Comissió Desembassament Riudecanyes
Comissió Desembassament Riu Foix
Taula per la qualitat de l'aire
Junta d'accionistes de Riet Vell
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Àrea de Projectes, voluntariat i custòdia del territori
Muntanyans, Gorg i +
S'ha comptat amb voluntaris locals i europeus, persones que fan treballs en benefici de la
comunitat i estudiants en pràctiques.
L'Ajuntament de Torredembarra ens ha cedit gratuïtament espai oficina de Cal Bofill i l'ús
lliure d'una sala compartida.
Es continua comptant amb el magatzem Cal Freu, també gratuït gràcies al Club Marítim
de Torredembarra.
Ativitats realitzades:
Visites guiades mensuals gratuïtes i obertes a tothom
3 visites guiades per encàrrec de diverses entitats
Cens de lliri de mar
Estudi de sargantanes (portem 16 anys)
control de plantes invasores a les dunes de Creixell i Torredembarra.
Seguiment i el manteniment del Camp de dunes experimental (iniciat primavera 2012) i
creació d'un de nou al mes de març mitjançant una metodologia fins ara no usada enlloc
Celebració dels dies mundials de la Biodiversitat, dels ocells i de les zones humides
Campus d'estiu
Campanya de neteja de la Mediterrània “Clean Up The Med”
Neteja del bosc del Far de Torredembarra amb voluntariat
Campanyes de prevenció de residus a la platja i d'aprofitament de les restes de poda.
Jornada de portes obertes pel canvi climàtic i presentació del document: “Estem perdent
la sorra de la platja?” fruit de 7 anys de seguiment de la dinàmica de l'arena.
Per la majoria d'activitats s'ha comptat amb el suport de l'ajuntament de Torredembarra i
en algunes hem col·laborat amb La Sínia, GETE-Ecologistes en acció.

Guia per a la integració de la discapacitat funcional i econòmica als
medis acuàtics. Fem accessible d'educació ambiental
Projecte realitzat conjuntament amb ADENC, amb el suport del Departament de Territori i
Sostenibilitat que ha donat com a fruit la realització de diversos itineraris i de traducció i
adptació d'una la guia pràctica.

Promoció del turisme de natura inclusiu per a persones amb
discapacitats a la Conca del riu Gaià
Es treballa aquest projecte amb el suport de la Fundació La Caixa, preparant paquets
ecoturistics accessibles i traçant mapes d'accessibilitat al llarg del riu Gaià.

Ratpenats
El Xavier Bayer continua fent el seguiment de les temperatures i població de ratpenats de
les mines de Pontons, i ell mateix realitza les tasuqes demanteniment de la tanca que
periòdicament algú esbotza.
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A la Coma dels Aubins (Bosc de Poblet) instal·lem una estació de seguiment nova gràcies
a l'acord de custòdia que gaudim amb el seu propietari i a un ajut per espais naturals,
rebut pel propietari per part de la Generalitat.
S'enllesteix i inaugura refugi ratpenats aprofitant caseta electricitat en desús al barranc de
la Font de Sant Miquel a Banyeres del Penedès.
Al batmòbil (675384707) i a ratapatxet@gmail.com continuem assessorant i atenent les
consultes que anem rebent, sobretot per casos de ratpenats trobats vius, molèsties que
colònies produeixen en habitatges i demanda de caixes-niu.

Gaig Blau
Jornada de voluntariat corporatiu a Valls amb el suport i col·laboració de la empresa i els
treballadors de IKEA: construcció i penjada de caixes niu per gaig blau.

Grup tortuga
Grup de voluntariat que neix amb l'objectiu de protegir la fauna marina i en especial
localitzar i protegir les possibles postes de tortuga babaua a les nostres platges.

Canyadell
Anem avançant en el projecte de viver experimental de planta autòctona a la finca del
Canyadell, acord de custòdia amb ajuntament d'Altafulla.
L'Ajuntament està fent les obres per adequar un dels edificis existents per l'Escola de
Naturalistes El Corriol i altres entitats de la Vila.
S'ha fet una neteja del bosc amb voluntariat de diversos grups escoltes.

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.
Per 3r any consecutiu s'ha fet una acció de voluntariat corporatiu per part de 40
treballadors de l'empresa Sekisui, veïna del Mur Verd que ha cosistit en la plantació de 50
pins blancs i penjada de 4 caixes niu, 1 per ratpenats i 2 per mallerengues.
S'ha coordinat i guiat visita oberta a tothom organitzada per l'Ajuntament de La Canonja
amb la participació de 120 persones
S'ha fet jornada de neteja amb AEG Fent Camí de Tarragona.
S'ha fet jornada de voluntariat oberta amb penjada de caixes niu.

Els Tres Quarts i les Setjoles (Pratdip)
s'ha fet 1 acció de voluntariat que ha consistit en la reconstrucció d'un marge de pedra
seca a la part baixa de la finca dels Tres Quarts.

Nous acords de Custòdia
Comunitat del Monestir de Poblet
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Atuacions puntuals
Recuperació del Gorg Negre del Gaià a Querol com a ruta de natura

Àrea de secretaria
Comunicació
canals actius:
www.gepec.cat (98 notícies publicades el 2015)
http://escoladenaturalistes.blogspot.com.es/p/gepec.html
http://ausmarines.blogspot.com.es/
1 article mensual a la Guia de Reus a la secció “On anem”
Edicions Digitals:
•

agenda mensual activitats (s'envia a premsa)

•

news letter quinzenal (setmanal a partir de novembre)

Edicions en paper:
•

butlleti abril

•

quadern “A pas de tortuga” amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona

•

calendari d'activitats 2015

Altes i baixes de socis
Evolució gràfica de la massa social de l'entitat dels darrers anys
any
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Total socis
a 31
Total altes
desembre
560
50
560
29
569
26
592
27
619
0
619
58
617
0
634
0
650
0
655
0

Total
baixes
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Altres
Impulsem i organitzem, juntament amb Xarxa Sud, la 1a festa pel territori
Som nomenats al premi medi ambient de la Generalitat de Catalunya
Col·laborem a la 1a edició del cinefòrum “Selva cine viu”
Participem com a benificiaris a la campanya solidària de la Perruqueria Louis de Reus
Participem jornada URV sobre la llei d'espais naturals a Catalunya
La sortida d'observació d'ocells en barca del mes d'abril va ser enregistrada i va sortir al
programa de TV3 “Tocats de l'ala”
Ocupem 3r lloc a l’enquesta anual de la Generalitat sobre percepció i hàbits ambientals
Premi finalista del Concurs de guions transmèdia de Catalunya amb el projecte de
programa infantil "Fet i amagar" amb les cineastes Ariadna Costa i Anna Fonoll
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