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Àrea d'Educació Ambiental
L’agenda del GEPEC-EdC: Anem d'excursió i altres activitats
S'ha editat calendari de paret que s'ha completat amb la difusió habitual digital
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.
Cal remarcar que les sortides són possibles gràcies a la feina desinteressada i altruista
que fan les monitores i monitors que les preparen i les guien.

ALTRES
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OA
SEA
TA
VGG
XE
TOTAL
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Activitats realitzades
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0
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2
2
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6
6
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8
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10
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4
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17
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-1,4
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Participants
2014
2015
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0
92
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380
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69
59
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253
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Participants per activitat
2013 2014 2015 2016
0
0
0
82
10
15
12
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17
5
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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.
Durant l’any 2016 han continuatat actives les escoles del Gaig Blau, de lo Caro i el Corriol
ha reiniciat.
L'Escola de Naturalistes del GEPEC El Gaig Blau de Cambrils va completar el seu 6è
curs el mes de juny amb 2 línies i un total de 19 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 4t 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. 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 la 3a jornada de neteja a l'entorn natural de
Roquetes amb la participació de 12 persones, i l'alliberament d'un xoriguer.
L’Escola de Naturalistes del GEPEC El Corriol d’Altafulla ha estrenat seu a la finca del
Canyadell en custòdia i cedida per l’Ajuntament d’Altafulla. Ha iniciat activitat amb el
campus d’estiu que va comptar amb 10 participants i ha continuat a la tardor cada 2n
dissabte de mes al matí.

Àrea de Defensa Ambiental
ÀREA DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ Actuacions fins 6/2017
- Aconseguir un equip regular de col·laboradors experts en temes químics i de
contaminació per fer al·legacions i declaracions amb un suport tècnic de qualitat.
- Al·legacions (amb notes de premsa afegides o no) en ampliacions i expedients
industrials de NITRICOMAX, GOMÀ-CAMPS, SEKISUI, CEMENTOS ESFERA, IBERIA,
DEPURADORA VILA-SECA, BIC ...
- Al·legacions, denúncies, notes de premsa, reunions amb ajuntament i veïns sobre
SILVALAC als Pallaresos.
- Estudi informatiu i notes de premsa sobre abocadors de Tivissa i Reus
- Estudi informatiu sobre depuradora d’Alforja.
- Reunions amb plataformes contra pedreres i extractives de l’Argentera, l’Albiol,
Riudecols ... Reunió als SSTT de Territori amb directora general i parlamentaris.
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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- Assistència a reunions a la Taula de Qualitat de l’Aire de Tarragona.
- Assistència a Jornades sobre Aigua i Residus dirigida a ajuntaments, a La Pobla
Mafumet.
- Assistència a reunions amb experts sobre la contaminació i el procés de
descontaminació de Flix.
- Aportació d’un informe sobre la planta de tractament de Residus de l’oli a Les Borges
Blanques, demanat per IPCENA.

ÀREA DE PATRIMONI NATURAL Actuacions fins 6/2017
- 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, etc).
- Campanya i gestions, en el si de la plataforma d’Ecologistes de Catalunya, per
aconseguir una conselleria de Medi Ambient, actualment inexistent al Govern de la
Generalitat.
- Campanya i treball per intentar frenar l’ofensiva en contra de les polítiques de protecció
del medi natural de la Direcció General de Polítiques Ambiental i Medi Natural, que
porten a terme alguns sectors interessats (lobby de la fusta, sindicats agraris i
ramaders....) amb el suport d’alguns departaments de la mateixa Generalitat.
- 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’ha aconseguit que al filtre d’Illa de Mar- el
Goleró no s’hi hagi autoritzat la caça durant la temporada 2016-2017.
- 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. (2017)
- Campanya en contra dels privilegis legals de que gaudeixen els caçadors a Catalunya.
- Denúncia per ocupació de camins i espais d’ús públic durant l’exercici de la caça..
- Redacció i difusió de nota de suport al Cos d’Agents Rurals, denunciant, a la vegada, la
situació de la caça a Catalunya, arran l’assassinat de dos Agents rurals a mans d’un
caçador. Aquest tema, que fou preparat i treballat pel GEPEC, fou assumit per la totalitat
d’Ecologistes de Catalunya (2017)
- Denúncia 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 el
GEPEC exerceix d’acusació particular en el procediment judicial.
- 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.
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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- Compareixença i al·legacions en multituds d’expedients d’ obres i actuacions previstes
en espais naturals (ex: dragat a l’assut del riu Siurana, projectes de extractives en espais
naturals protegits de les Terres de l’Ebre, plans parcials, etc).
- 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
- Aportacions a la proposta d’Estratègia de Biodiversitat i Patrimoni Natural que ha
presentat el Departament de Territori i Sostenibilitat. (2017)
- Presentació de multitud de denúncies per actuacions agressives a l’interior d’espais
naturals protegits (ex: roturacions dins la reserva natural del riu Algars, a la Terra Alta).
- 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 l’obertura de noves extractives i canteres 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 al Pla de Sequera presentat per la Generalitat de Catalunya.
-Treball en contra de les autoritzacions especials que, de forma sistemàtica, dóna la
Generalitat per caçar fora de la temporada a les Terres de l’Ebre.
-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. (2017)
-Denúncia i gestions per aturar l’obertura d’ una pista forestal i d’altres actuacions il·legals
a l’interior de l’espai natural protegit de la serra del Montsianell. Es va aconseguir que
l’ajuntament d’Amposta aturés les obres.
-Gestions davant del port de Tarragona per aconseguir una protecció efectiva i la posterior
restauració de l’espai natural dels Prats de la Pineda, inclòs 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.
-Seguiment i denúncia d’algunes actuacions irregulars que, amb l’excusa del control del
brot de sarna sobre la població de la cabra salvatge, està portant a terme l’òrgan de gestió
de la reserva nacional de caça dels Ports.
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-Participació en la recuperació de multituds d’animals trobats ferits, desnodrits, etc. En
aquests casos es fa entrega dels animals a l’administració per tal que siguin ingressats en
centres de recuperació per la seva posterior reintroducció a la natura.
-Participació, mitjançant equip de voluntaris, en els seguiments del litoral tarragoní per tal
de detectar presència de tortugues marines.
-Suport al projecte de restauració i ordenació de la platja llarga presentat per l’ajuntament
de Tarragona.
-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. Cessió del local per presentar actes d’altres entitats (ex: presentació
escola de pastors a les comarques de Tarragona).
-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.

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. Gràcies a aquesta col·laboració, aquest edifici, juntament
amb el de la policia local, sovint han estat els únics oberts de cara al públic cada dia de
l’any amb alguna petita excepció mercès als voluntaris europeus arribats gràcies al
programa European Volunteer Service.
Es continua comptant amb el magatzem Cal Freu, també gratuït gràcies al Club Marítim
de Torredembarra.
Activitats realitzades:
Visites guiades mensuals gratuïtes i obertes a tothom cada primer diumenge de mes.
Col·laborem en el cens hivernal d’ocells aquàtics de Catalunya.
Com cada any censem la població de sargantanes a la primavera i al setembre amb un
total de 6 censos com des de fa 17 anys essent el seguiment herpetològic més perllongat
dels Països Catalans. Treball coordinat per herpetòlegs experts una dels quals va liderar
un estudi que demostra que les passeres de fusta són negatives per a la població de la
rara sargantana cua-roja. Aquest estudi ha estat publicat junt amb etòlegs de la
Universidad de Còrdova.
Cada mes, com des de l’agost del 2008, es fa el seguiment en amplada i alçada de la
sorra, de 10 perfils de platja compresos entre Roda de Berà (1), Creixell (2) i

GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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Torredembarra (7) amb la voluntat de fer el seguiment de l’evolució del substrat sorrenc i
la línia de costa.
Per primer cop en 30 anys podem realitzar una formació adreçada a tots els polítics i
treballadors municipals de Torredembarra amb l’objectiu de normalitzar la seva
existència en la gestió habitual d’aquest espai natural. No varen participar tots perquè era
voluntari, però cal destacar la gran participació de personal de la Brigada Municipal.
Especialment amb la col·laboració d’una trentena de persones que realitzen els seus
Treballs en Benefici a la Comunitat provinents dels Serveis Penitenciaris del Departament
de Justícia, s’ha continuat el treball de control de plantes invasores a les dunes de
Creixell i Torredembarra.
Seguiment i el manteniment del Camps de dunes experimentals (iniciat el primer la
primavera del 2012) i seguiment d'un segon al mes de març del 2015 mitjançant una
metodologia fins ara no usada enlloc i que ha estat objecte d’una presentació a les IV
Jornades de Conservació de Flora i Funga, presentant uns resultat espectaculars, no
havent-se usat aquesta tècnica de restauració dunar abans en cap altre lloc del món:
aprofitar les restes vegetals marines arribades als temporals. També engeguem una
exposició sobre aquests Camps experimentals que és estrenada a Calafell on un grup
d’empresaris turístics estan replantejant amb l’Ajuntament la forma de gestionar la seva
platja.
Es reengega el seguiment de la població nidificant de corriol camanegre amb
voluntariat, aconseguint mobilitzar un total de 7 voluntaris locals que controlen 3 parelles i
nius, dos dels quals als camps de dunes experimentals. Tots amb la instal·lació de
gabions de manera coordinada amb el Cos d’Agents Rurals i amb l’assessorament del
GEVEN.
Celebració amb actes diversos dels dies mundials de la Biodiversitat, dels ocells i de
les zones humides.
Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb la construcció amb sorra a mida real
d’un rorcual comú de 20 metres de longitud, entre altres animals marins amb famílies.
Participació al Campus d'estiu municipal de Torredembarra amb una activitat cada
setmana.
Els voluntaris europeus organitzen un Eco-Halloween per a la canalla.
De manera continua tots els mesos hem estat netejant manualment l’espai natural,
destacant com a event puntual l’organització d’un «Fem dissabte als Muntanyans» i de la
campanya de neteja de la Mediterrània “Clean Up The Europe” col·laborant amb
l’Associació El Gorg i l’Ajuntament de Creixell amb un grup de veïns preocupats per la
riera de la Murtra i una guingueta instal·lada molt a la vora d’aquesta.
Campanyes de prevenció de residus a la platja i d'aprofitament de restes de poda
Per la majoria d'activitats s'ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Torredembarra i
en algunes hem col·laborat amb l’Associació Mediambiental La Sínia i GETE-Ecologistes
en acció.

Programa de custòdia: Pla de suport a la conservació de l'àliga cuabarrada
i la biodiversitat a la serralada prelitoral tarragonina
Iniciem el projecte que finalitzarà el 2017 per a la realització de plans de gestió de 13
finques en custòdia incloses en àrees de d'alimentació de l'àguila cuabarrada i a la
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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XN2000, per contribuir a la seva conservació i la millora dels hàbitats per augmentar la
biodiversitat.
En fase d'inventaris, treball de camp i reunions amb actors del territori.

Promoció del turisme de natura inclusiu per a persones amb discapacitats
a la Conca del riu Gaià
Es finalitza el projecte que ha comptat amb el suport de la Fundació La Caixa. S'han creat
itineraris inclusius al tram alt del riu Gaià, entre els municipis del Pont d'Armentera i Santa
Coloma de Queralt on s'han elaborat documents per cada municipi per treballar amb els
ajuntaments.
També s'ha fet difusió de fins a 35 activitats ecoturístiques a la conca del riu Gaià.
D'aquestes, 14 eren inclusives per a persones amb problemes de mobilitat.

Ratpenats
Es continua fent el seguiment de les temperatures i població de ratpenats de les mines de
Pontons que tenim amb acord de custòdia, i ell mateix realitza les tasques de
manteniment de la reixa que periòdicament algú esbotza. S’ha denunciat als Mossos i als
Agents Rurals pel perill que implica per a una població de fins a 12 espècies diferents. Els
resultats del seguiment es publiquen en les Jornades d’estudiosos del riu Foix.
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 colònies produeixen en habitatges i demanda de
caixes-niu.
Es confecciona i publica el primer catàleg de caixes niu, especialment de ratpenats, amb
models exclusius i innovadors creats al GEPEC.

Grup tortuga
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. Es col·labora 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, aconseguint cridar l’interès de 47 persones, 16 d’aquestes recorren 1058km en
94 nits o jornades. 10 d’aquests 47 voluntaris col·laboren, juntament amb Plàncton, CRAM
i el Cos d’Agents Rurals, en el rescat d’una cria de dofí apareguda a l’Ametlla de Mar.

Canyadell
Anem avançant en el projecte de viver experimental de planta autòctona a la finca del
Canyadell, gràcies a l’acord de custòdia signat amb ajuntament d'Altafulla.

GEPEC-Ecologistes de Catalunya

9

Memòria 2016
L'Ajuntament ha acabat 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 jornada de Responsabilitat Social Corporativa amb 200 treballadors de
l’empresa Deloitte coordinats per l’empresa Concep-t i una altra amb una vintena de
treballadors del Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Amb ells s’instal·la una àrea de pic-nic, jardineres de plantes aromàtiques, un teatret al
bosc, instal·lació d’una pedrera per a rèptils, una tanca protectora de fusta i corda,
ombracles i augment de les instal·lacions del viver experimental amb reg autòmàtic,
eliminació de plantes exòtiques invasores, instal·lació de dos hotels d’insectes, una espiral
d’aromàtiques, una font amb la seva instal·lació, descobriment i creixement de mosaic
modernista, restauració de banc d’obra hexagonal al bosc, protecció del refugi de
ratpenats, creació d’un mural marí gegant interactiu. Amb alumnes i professors del Pla de
Transició al Treball de l’Ajuntament d’Altafulla es treuen arbres perillosos, deixant troncs
preparats per a confeccionar hotels d’insectes i s’elimina vegetació exòtica. La Brigada
Municipal s’implica en l’eliminació de punts perillosos amb la instal·lació de tanques o el
cobriment de forats.
Amb una Gimcana familiar es realitza la presentació de la finca i de les seves millores
amb jornada de portes obertes. Per a millorar la seguretat, l’Ajuntament instal·la un
sistema d’alarma amb detector de moviments.
Els voluntaris del viver, recol·lecten llavors, realitzen sembres, proven el sistema de reg
automàtic, proven substrats i les persones derivades dels Serveis Penitenciaris realitzen
algunes tasques de suport. El grup de voluntaris del Viver no es tanca en ell si no que
amb la col·laboració d’experts cerquen peus de plantes amenaçades. S’entra en contacte
amb els centres de referència de l’Estratègia Catalana de Conservació de Flora Ex-situ
per a coordinar esforços i s’acorda començar a treballar amb el gènere Limonium.

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 4rt 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 consistit en la construcció
d'un mur de pedra seca, que delimita un camp d'aromàtiques, instal·lació d'hotels
d'insectes integrats al mur i plantació d'espècies aromàtiques.
S'ha realitzat una plantació amb l'ajuntament a banda i banda del camí principal amb
arbres de gran port caducifolis per fer ombra a l'estiu i sol a l'hivern.
S'han fet actuacions de seguiment i manteniment de caixes-niu i retirada de groasis de les
alzines plantades als anys anteriors amb el suport d'un TBC al desembre.
Es publica una nota científica per a informar de la descoberta per part del Daniel Serrano
de tres espècies de saltamartins rares en aquesta finca, amb l’assessorament de la
Universitat de Barcelona.

Els Tres Quarts i les Setjoles (Pratdip)
S'ha realitzat una jornada de pedra seca de restauració de marges a les Setjoles on es va
descobrir un forn de calç amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad en les
jornades de Custodia y Territorio.
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
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Com cada any, s'ha fet la jornada d'accions de millora de les finques i s'han refet i
descobert marges i el forn de calç.

Nous acords de Custòdia
La Costa, al terme muncipal de Vilabell (Alt Camp), de 2,5 ha a tocar del riu Gaià a la
zona dels meandres, espai de XN2000.
El Pedrellà, al terme de Mont-roig del Camp, a la zona de Costers Rojals, on al gener es
va restaurar una barraca de pedra seca, d'1 ha.
Mas Manou, terme d'Alforja, als peus dels cingles de la Mussara, s'hi practica l'agricultura
ecològica.

Àrea de secretaria
Comunicació
canals actius:
www.gepec.cat (99 notícies publicades el 2016)
facebook:
gepec en xarxa
i gepec muntanyans
twitter:
@gepecedc
canal youtube:
gepectv (20 videos acumulats)
canal vimeo:

gepecedc (19 videos acumulats)

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 abril i novembre
•calendari 2016
Col·laboracions:
1 article mensual a la Guia de Reus a la secció “On anem”

Representacions en organismes diversos
Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre
Junta rectora del Parc Natural de la Serra 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

GEPEC-Ecologistes de Catalunya

11

Memòria 2016

Altes i baixes de socis
Evolució gràfica de la massa social de l'entitat dels darrers anys

Any

Total socis a 31
desembre

Total Altes

Total Baixes

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

655
650
634
617
619
619
592
569
560
560
544

0
0
0
0
58
0
27
26
29
50
41

0
0
0
0
58
0
55
49
38
50
57

Altres
Impulsem i organitzem, juntament amb Xarxa Sud, la 2a festa pel territori
Col·laborem a la 2a edició del cinefòrum “Selva cine viu”
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