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FUNDACIÓ TERRA

FUNDACIÓ TERRA
C. Avinyo, 44
08002 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 936 011 636
Fax: 936 011 632
E-mail:
Web:
             terra@terra.org
          www.ecoterra.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   150

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Consell d’Administració Forestal (Forest Stewarship
Council). La Fundació Terra forma part del Moviment
Laic i Progressista, fet que la diferencia de la resta
d’entitats ecologistes.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Canvi climàtic i
energies contaminants, Ciutats i ecologia urbana,
Mobilitat urbana i ús de la bicicleta

Objectius:
Els objectius de l'entitat es mouen al voltant de quatre
grans eixos o objectius: sensibilització ambiental
activa, hàbits ecològics, economia solar i eficiència
energètica. En cada un d'aquests eixos s'han dut a
terme propostes enginyoses per fer palès el lema de
l'entitat, «Els petits canvis són poderosos», i fomentar
activitats que canviïn els nostres hàbits per fer més
lleugera la nostra petjada ecològica.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 - «Jo sóc la solució». Campanya contra el canvi climàtic.
Consta essencialment de diversos recursos. El primer
és un espai interactiu per incitar a actuar des de la
nostra vida quotidiana, Expoact Canvi climàtic. Aquest
espai d'aprenentatge està disponible per a la seva
itinerància per qualsevol entitat interessada, tot i que
té un cost elevat per setmana. El segon recurs es un
espai web per conformar un tapís digital amb els
gestos fotogràfics enviats pels participants. Finalment,
disposa d'uns tricicles per fer difusió de la campanya.
Es va estrenar a finals del 2006 a Barcelona i

continuarà operativa al llarg del 2007 per diverses
localitats catalanes. 
 
 - «Festival Solar». Sorgeix d'algunes experiències ja
portades a la pràctica per diferents entitats i que el
projecte del «Festival Solar» els permetia dur a terme
bo i sumant esforços i multiplicant resultats. Aplega un
conjunt d'activitats per popularitzar i explicar al gran
públic les energies renovables i la importància de
l'eficiència energètica, El programa d'activitats
ludicofestives es va celebrar els dies 23 i 24 de
setembre en el marc de les Festes de la Mercè de
Barcelona. Una de les activitats fou el «Rally Solar»,
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en el qual van participar 50 vehicles elèctrics. En el
marc d'aquesta mateixa activitat es va inaugurar
l'exposició itinerant «La casa dels (Nega)wats».
Aquesta exposició vol ser una aportació senzilla però
entenedora de com portar l'ecologia a la llar.
L'exposició ens recorda que tenim la tecnologia per
reduir fins a quatre vegades el consum d'energia i de
recursos, i viure, per tant, en un planeta més
saludable i no perdre benestar.
 
 - Campanya «Tanquem les nuclears». S'ha
col·laborat amb Eurosolar, Ecologistes en Acció i
Greenpeace en diverses activitats encaminades a
desvetllar la consciència del perill nuclear davant
l'embat del sector per promoure aquesta energia com
a beneficiosa per l'ambient. L'acte principal fou una
jornada coincidint amb la Fira per la Terra, en la qual
es va commemorar el vintè aniversari de l'accident de
Txernòbil.
 
 - Campanya «No Oil». S'ha continuat difonent la
«matrícula» per a bicicletes amb el lema «No Oil»
perquè els usuaris d'aquest vehicle no contaminant
mostrin que una altra mobilitat és possible. Fins a
finals del 2006 s'han distribuït més de 2.500 «No
Oil». Recordem que aquest recurs gràfic s'enganxa
sobre CD-ROM usats, fet que permet allargar la vida
d'aquests dispositius abans no es reciclin.
 
 
 Publicacions impreses i digitals
 
 - Portal d'ecologia pràctica (http://www.terra.org).
Una de les publicacions clau de la Fundació Terra és
el portal de l'ecologia pràctica Terra. Durant l'edició
2006 s'ha ampliat en 150 articles. La secció de
promoció d'empreses i serveis ecològics disposa d'una
base de dades que ha assolit les 450 empreses
enregistrades. Finalment, cal esmentar que el nombre
de visites úniques s'ha incrementat fins a les 120.000
visites mensuals.
 
 - Perspectiva ambiental. El suplement d'educació
ambiental que es distribueix amb la revista pedagògica
de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Perspectiva
Escolar, va publicar durant aquesta edició els títols
següents: «Seguretat alimentària», «Certificació forestal»
i «Tòxics». L'any 2006 es va arribar al número 38 de
la col·lecció, que també es pot consultar tota sencera a
través del web de l'entitat. La versió impresa compta
amb el suport del Departament de Medi Ambient i
Habitatge i l'Obra Social de la Caixa. 
 
 - Kit didàctic Future Technics (Power House). S'ha
participat en la traducció al català del manual d'aquest
kit didàctic de la casa Kosmos que promou diverses
activitats per experimentar amb les energies
renovables i l'eficiència energètica. La publicació es
va difondre en format CD. El programa va comptar

amb el suport del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.   Estudis o assessoraments
 
 L'entitat ha obtingut el segell del Consell
d'Administració Forestal (FSC) i ha constituït el Grup
de Cadena de Custòdia Ecoterra per a la impressió de
publicacions. Aquest grup està obert a les entitats
cíviques interessades en aquest segell de garantia
mundial. Com a primera acció, el FSC ha publicat els
tres números de les monografies Perspectiva
ambiental sota aquest estàndard.
 
 S'ha encarregat a l'Institut per a les Solucions i les
Innovacions Sostenibles l'estudi «Catalunya solar», el
camí per a un sistema elèctric 100 % renovable a
Catalunya, el qual haurà d'estar lliurat a mitjan 2007.
 
 
 Jornades de formació i divulgació
 
 - Trobada Solar 2006. Aquesta trobada d'àmbit estatal
ha celebrat la seva 11a edició a les instal·lacions del
parc de les Ciències de Granada. En l'edició 2006 les
jornades tècniques van versar sobre la crisis de la fi
del petroli i el sistema de bioconstrucció del mur
Trombe. Celebrada els dies 14, 15 i 16 de juliol, va
coincidir amb l'organització de la Conferència
Internacional de Cuina Solar i Processament
d'Aliments. Hi van participar més de 400 persones
d'arreu de l'Estat. Aquesta activitat compta amb el
suport de la Junta d'Andalusia.
 
 - Com cada any cal destacar la participació a la novena
Fira de la Terra celebrada al parc de la Ciutadella (22
i 23 d'abril) i a l'edició de la  Fira Alternativa
Biocultura al Palau Sant Jordi (6 i 7 de maig).
 
 - La Conferència  Internacional de Cuina Solar i
Processament d'Aliments es va celebrar del 12 al 15
de juliol del 2006 a Granada i va aconseguir reunir
més de 200 experts dels cinc continents. S'hi
presentaren 89 ponències, 20 pòsters i s'hi exposaren
35 tipus de ginys per cuinar aliments i potabilitzar
l'aigua amb energia solar.
 
 
 Altres activitats
 
 - Estudi bàsic per promoure un projecte de participació
popular en les energies renovables basat en la
construcció d'una central fotovoltaica. Durant el 2006
es va arribar a un acord amb l'Ajuntament de
Barcelona perquè aquest projecte es pogués
desenvolupar a la coberta del mercat del Carmel.
 
 - Projecte de foment de l'energia solar en l'àmbit
educatiu amb els forns solars Soul. Programa de difusió
dels forns solars entre les entitats juvenils educatives.
Es van organitzar tallers de muntatge i demostració. Els

Pàgina 2 de 299



forns solars es van exhibir en el marc de Biocultura i
el Festival Solar. 
 
 - «Biohabitat. El taller de les idees». La Fundació
Terra promou diversos productes ecològics per canviar
hàbits que distribueix a través d'una botiga virtual. El
catàleg consta de més de 50 productes. El 2006 el
producte nou ha estat el carregador solar Solio.
 
 - La Fundació Terra ha continuat participant en les
activitats dins el marc de l'Agenda 21 de Barcelona.
Va rebre el Premi Agenda 21 pel projecte de promoció
dels forn solars Soul. 
 
 - Projecte «Joventut i sostenibilitat». Programa de
sensibilització que ha consistit en l'elaboració de
materials destinats als joves per a l'activisme ecològic. 
 
 - Demostracions amb el reflector solar més gran
d'Europa, de 8 m2, al Museu de la Ciència i la
Tècnica de Terrassa. S'han fet diverses
demostracions de cuina solar amb aquest gran
reflector solar.
 
 - «Cuina solar solidària». La  Fundació Terra ha
col·laborat en alguns projectes de difusió de la cuina
solar parabòlica en projectes ecosolidaris, ja que ha
facilitat cuines solars a través de diverses
organitzacions internacionals. Durant el 2006 ha
col·laborat en una desena de projectes d'arreu del món.
 
 - Pràctiques per a estudiants de ciències ambientals.
S'ha facilitat la formació pràctica d'estudiants de
ciències ambientals de tres estudiants d'universitats
espanyoles i foranes.

Fundació Terra
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ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
ACCIÓ CATACRAC

ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ACCIÓ CATACRAC
C. Llibertat, 18, àtic
08012 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 669 612 912
Fax: 
E-mail:
Web:
             acciocatacrac@gracianet.org
          

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2005

Nombre d'associats:                                   6

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Recollida selectiva, reutilització, compostatge,
Energies renovables

Objectius:
- Desenvolupar programes educatius i projectes de
conscienciació i sensibilització vers els conflictes
ambientals actuals i la relació que les persones tenim
amb el nostre entorn.   - Treballar l'educació no formal
i el temps del lleure des d'una perspectiva ambiental
per tal de fer accessible la cultura de la sostenibilitat a
tots els sectors i àmbits de la societat, especialment als
col·lectius d'infants, persones amb discapacitat i gent
gran.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Acció Catacrac duu a terme projectes educatius
relacionats amb els residus en escoles, equipaments
municipals, centres culturals, casals de gent gran,
entitats de persones amb discapacitat i festes populars.
 
 Destaquem el projecte «Creant xarxa ambiental», que
té com a objectiu connectar, a través de la
sostenibilitat i la solidaritat, diferents entitats i
realitats socials d'un mateix entorn de la vila de
Gràcia: el Centre Ocupacional Eneida, els infants del
Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP) Patronat
Domènech, l'empresa de lleure Crea i Creix i el Punt
Verd Tabuenca. La culminació d'aquest projecte té
lloc cada any durant la Festa Major de Gràcia amb
l'organització i la programació de diverses activitats
ambientals sota el títol «El reciclatge va de festa». 
 
 Aquest projecte ha estat reconegut amb el Premi

Jaume Ciurana 2005 a l'actuació cívica juvenil en favor
de les persones, atorgat pel Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya i pel Grup
d'Antics i Amics de Minyons Escoltes i Guies Sant
Jordi de Catalunya de la  Fundació Josep Sans. També
ha estat guardonat amb el Premi Acció 21 2006 atorgat
pel Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient de
l'Ajuntament de Barcelona.
 
 Així doncs duem a terme tallers i xerrades al Centre
Ocupacional Eneida i a l'escola Patronat Domènech.
Fem trobades i tallers entre els nens de l'escola i els
usuaris del centre. Les persones d'Eneida i els nens de
l'escola visiten el Punt Verd Tabuenca i realitzen un
guarniment per les festes de Gràcia. Durant les festes
programem activitats al Punt Verd Tabuenca
relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient.
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 També duem a terme, a través del Pla Educatiu
d'Entorn de la vila de Gràcia, una campanya de
sensibilització sobre els residus en cinc escoles del
barri: el CEIP Patronat Domènech, el CEIP Josep
Maria Jujol, el CEIP Reina Violant, el CEIP Rius i
Taulet i l'escola Sant Josep.
 
 També col·laborem amb dues entitats del districte
d'Horta-Guinardó: l'Associació Nou Horitzó, entitat que
treballa amb el col·lectiu de gent gran d'aquest
districte, i amb la Fundació Els Tres Turons, que
treballa per a la inserció sociolaboral de les persones
amb malalties mentals.
 
 Organitzem tallers i activitats en les festes majors
dels barris del districte de Gràcia: Festa Major de
Gràcia, Festa Major de Camp d'en Grassot, Festa
Major de la Salut i Festa Major del Coll-Vallcarca.
També organitzem tallers i activitats en diferents
equipaments municipals de tot Barcelona.   

Associació d'Educació Ambiental Acció Catacrac
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FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL (FFA)

FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL (FFA)
Av. Reina Maria Cristina, s/n. Pl. Espanya. Fira de Barcelona
08004 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 332 309
Fax: 932 332 496
E-mail:
Web:
             info@forumambiental.org
          www.forumambiental.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1997

Nombre d'associats:                                   17

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Cambra de Comerç de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona, WBCSD, UNCTAD, Fundació per
l'Ambient, Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona,
Ministeri de Medi Ambient.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Residus industrials o
agrícoles, Canvi climàtic i energies contaminants,
Economia sostenible, Publicacions especialitzades

Objectius:
La Fundació Fòrum Ambiental (FFA) té per objectiu
crear una plataforma de diàleg i col·laboració entre
empreses, administracions i la resta de la societat,
amb la finalitat d'aconseguir conjuntament un model
de desenvolupament més sostenible que l'actual.
 
 Mitjançant la divulgació d'informació, el
desenvolupament de projectes i el suport a programes
de formació i recerca, la Fundació Fòrum Ambiental
pretén:
 
 - Incorporar la cultura ambiental a la cultura
empresarial i fomentar els principis del
desenvolupament sostenible com a part inherent de
qualsevol pràctica empresarial.
 
 - Promoure el canvi de cultura, hàbits i conductes de la
societat en general per tal d'establir nous models.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Jornades de formació
 
 - Congrés Expo CO2:
 Se celebra la primera edició del congrés Expo CO2,
que té per objectiu presentar les principals respostes a
les necessitats que anirà generant el desenvolupament
dels mecanismes econòmics derivats del Protocol de
Kyoto en les organitzacions empresarials. 
 És un congrés destinat específicament als sectors
afectats pel Pla Nacional d'Assignacions (siderúrgia,
energia, teules i maons, paper), les administracions
responsables del funcionament eficient del mercat, els

actors del mercat (borses, brokers), el sector financer
capaç de generar subproductes del CO2 i les
assessories d'empreses en tot el sector del comerç
d'emissions.
 
 - Presentació de l'informe sobre l'estat del medi
ambient i el desenvolupament sostenible a Catalunya:
 Es presenta a la sala d'actes del Departament de
Medi Ambient i Habitatge aquest informe, que aporta
una descripció i avaluació bàsiques de la situació del
moment i les tendències en matèria de
desenvolupament sostenible a Catalunya, tenint en
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compte l'evolució dels indicadors més rellevants que
poden derivar-se de la informació disponible,
suficientment fiable i elaborada, i amb una atenció
especial a l'àmbit ambiental.
 Presentació de l'experiència pilot: aplicació del model
d'indicadors IESS. Es presenta dintre del CONAMA8
(Congrés Internacional del Medi Ambient)
l'experiència pilot sobre l'aplicació del model
d'indicadors IESS, juntament amb la Diputació de
Barcelona i l'alcalde de Cerdanyola.
 
 - Energia sense límits?
 La Fundació Fòrum Ambiental (FFA), el Centre
d'Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera de la
Universitat de Barcelona i el Centre d'Estudis
Econòmics i Socials organitzen la I Jornada del Cicle
d'Activitats sobre l'Energia, que neix amb l'objectiu
d'analitzar la situació energètica actual, les alternatives
viables disponibles, i diverses visions de com fer front
a aquesta situació.
 
 - Taula rodona sobre el comerç d'emissions de CO2:
 La FFA coorganitza amb l'Associació Espanyola de
Directius (AED) i El Periódico de Catalunya un
esmorzar-taula rodona al voltant del comerç
d'emissions de CO2. Arran d'aquest acte, El Periódico
escriu una pàgina en un dels seus monogràfics.
 
 - Tutoria de sostenibilitat:
 Per tercer any consecutiu s'imparteix una tutoria
sobre sostenibilitat a l'Escola Professional dels
Salesians de Sarrià (EPSS) en què es parla en termes
generals sobre què és la sostenibilitat i com es pot
ser més sostenible, tant en l'àmbit professional com
personal.
 
 - Debat sobre polítiques ambientals a Catalunya:
 A pocs dies de les eleccions al Parlament de
Catalunya, s'organitza una taula de debat entre els
representants dels cincs partits polítics amb
representació parlamentària perquè exposin les seves
polítiques ambientals.     Estudis i projectes
 
 - Projecte «Estandardització de tràmits electrònics de
residus (ETER)»:
 Com a conseqüència del Llibre Blanc, s'està duent a
terme el projecte «Estandardització de tràmits electrònics
de residus (ETER)», que té com a objectius:  1.
L'estandardització dels sistemes d'informació en gestió
de residus desenvolupats per les comunitats autònomes.
 2. Que els productors, transportistes i gestors de
residus puguin treballar en diferents comunitats
autònomes utilitzant un sol sistema informàtic.  3.
L'acompliment de la normativa europea sobre la
informació, en format electrònic, d'estadístiques de
residus industrials.  4. La millora de la qualitat i
fiabilitat de les dades sobre residus industrials a
Espanya.  Hi participen les comunitats d'Aragó,
Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó,

Catalunya, Galícia, La Rioja, Navarra, País Basc i
València. També hi participen les empreses Cespa
SA i Asimelec. Aquest projecte es realitza en
col·laboració amb Atos Origin i finalitzarà a principis
del 2007.
 
 - Projecte «Priorat»:
 El projecte s'està duent a terme amb un grau molt
elevat de valoració per part dels avaluadors de la 
Comissió Europea. També s'ha rebut la visita de la
presidenta i d'un membre destacat del Centre de
Recerca, Estudis i Valorització de la Viticultura de
Muntanya (CERVIM) durant la qual van expressar el
seu suport i la seva satisfacció pel projecte.
 
 - Estudi sobre el sector econòmic del medi ambient a
Catalunya:
 S'ha dut a terme la cinquena edició d'aquest estudi,
que s'actualitza biennalment, juntament amb el
directori de les empreses del sector.
 
 - Actualització de l'estudi sobre el desenvolupament
actual i les tendències de futur en l'àmbit de l'empresa
i el medi ambient:
 Per encàrrec del RAC-CP, s'ha revisat i actualitzat
l'estudi que ja es va realitzar l'any 2002 i que
identifica:
 a) Les oportunitats i amenaces principals per a
l'empresa a curt i llarg termini derivades de l'evolució
de l'entorn ambiental.
 b) Les respostes prioritàries de les administracions i
les empreses per aprofitar les oportunitats i superar les
amenaces.
 c) Les metodologies de treball més adequades per
identificar, avaluar i potenciar aquestes respostes.
 Aquest estudi s'està traduint al francès i a l'anglès per
a la seva difusió a tota la regió mediterrània.
 
 - Indicador econòmic de síntesi de sostenibilitat (IESS)
aplicat a la gestió municipal:
 S'ha completat el projecte amb la implementació de
l'IESS al municipi de Cerdanyola, determinant
quantitativament la mesura de progressió del municipi
en el seu camí de l'Agenda 21.
 
 - Creació d'una plataforma de mercat d'emissions de
CO2:
 Amb el suport del Departament d'Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, la FFA ha
impulsat la creació de SENDECO2, la Borsa
Espanyola de Drets d'Emissió de Diòxid de Carboni
(EUA) i Crèdits de Carboni (CER). La FFA participa
en les reunions del Consell d'Administració en qualitat
d'òrgan de control del Departament d'Economia i
Finances de la  Generalitat de Catalunya.
 
 - Observatori de Sostenibilitat de Catalunya, Fundació
Privada:
 S'ha participat molt activament en la creació de
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l'Observatori de Sostenibilitat de Catalunya, Fundació
Privada. La Fundació Fòrum Ambiental en serà un dels
tres patrons fundadors.
 
 - Associació d'Empreses del Medi Ambient (ASEMA):
 La FFA ha impulsat la creació de l'Associació
d'Empreses del Medi Ambient, d'àmbit espanyol, que
té la intenció de convertir-se en la principal associació
d'empreses del sector del medi ambient d'Espanya.    
Publicacions i elaboració de material propi  - Llibre
Blanc sobre IT en el sector de la gestió dels residus
industrials:
 S'ha editat aquest llibre blanc que recull els resultats
de l'anàlisi de la situació actual, tant de l'administració
autonòmica com de les empreses del subsector de la
gestió de residus industrials, respecte al
subministrament uniformitzat de la informació referent
a la gestió dels residus, considerant la nova legislació
respecte a aquest tipus d'informació promoguda des de
Brussel·les. 
 Hi participen les comunitats de Cantàbria, Catalunya,
la Rioja i el País Basc. Per part de les empreses hi
participen Sap i Fundació Tradebe, a més d'Atos
Origin, amb qui s'ha dut a terme aquesta tasca.    
Celebració o participació en actes diversos
 
 - Premis a la Ciutat Sostenible:
 El lliurament dels premis -que reconeixen l'esforç
d'aquells municipis o ens locals supramunicipals que
hagin realitzat accions en el marc del
desenvolupament sostenible ha tingut lloc a la sala
d'actes del Ministeri de Medi Ambient (Madrid)
després de la presentació de l'informe sobre
l'estratègia urbana de medi ambient de la  Xarxa de
Ciutats Sostenibles. L'acte el presideix la ministra de
Medi Ambient, Cristina Narbona.
 
 - Energy Trophy
 La FFA és integrant d'un consorci europeu creat per
organitzar l'Energy Trophy, un concurs d'eficiència
energètica arreu d'Europa, que compta amb el suport
de la Comissió Europea en el marc del programa
SAVE II. Hi participaran empreses i administracions
públiques que durant un any han de procurar estalviar
el màxim d'energia possible en un edifici d'oficines
utilitzant exclusivament mesures de nul o baix cost
(per exemple, canvis de comportament, com ara
apagar els llums, abaixar la calefacció, etc.). El
guanyador serà qui estalviï més energia respecte a la
mitjana del seu consum en els tres últims anys. La
Fundació Fòrum Ambiental serà l'organització
encarregada de coordinar el projecte a Espanya.    
Altres
 
 La FFA ha col·laborat en diversos seminaris i
jornades:
 
 - II Congrés Nacional d'Àrees Empresarials,
organitzat per la Coordinadora Espanyola de Polígons

Industrials (Saragossa).
 - Màster en Indústria Agroalimentària de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
 - Participació a les Jornades d'Ecotreball, organitzades
per IMEDES amb la conferència «El treball
medioambiental: situació actual i perspectives»
(València).
 - Participació a la  Jornada Tècnica sobre Producció i
Consum Sostenible a la Indústria: Ecoeficiència
(Sala Dinàmica del CONAMA).
 - Ponència a TAU International 2006 sobre «Els
costos a càrrec de les municipalitats a falta d'una
política ambiental» en el bloc de l'«Impacte ambiental:
del quadre legislatiu a l'experiència» (27 de gener del
2006, Milà, Itàlia).
 - Participació a la trobada dels quatre motors per
Europa per a un desenvolupament sostenible i
tecnologies verdes a la Mediterrània (16 i 17 de gener
del 2006, Marroc).
 - Ponència a la trobada «Situació internacional dels
mecanismes econòmics derivats del Protocol de Kyoto
i anàlisis de mercats», organitzada pel Ministeri
d'Economia i Producció de la República Argentina i la
Borsa de Comerç de Buenos Aires (8 de novembre del
2006, Buenos Aires, Argentina).
 - S'ha participat a la Blue  Week, convidats per
RAC/CP (Generalitat de Catalunya).    
Col·laboracions  - La Comissió de Medi Ambient de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
 - El jurat dels premis «Del residu a l'art», del Grup
HERA.
 - El comitè tècnic de la  Fundació per l'Ambient
(Itàlia).

Fundació Fòrum Ambiental (FFA)
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Anuari d'entitats catalanes. 2007

SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL (SCEA)

SOCIETAT CATALANA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL (SCEA)
C. Aragó, 281, 1r 1a
08009 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 882 979
Fax: 934 873 283
E-mail:
Web:
             scea@pangea.org
          www.pangea.org/scea

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1985

Nombre d'associats:                                   207

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Centre Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM) i
altres associacions espanyoles
d’educació ambiental.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Agendes XXI, auditories
ambientals i indicadors de sostenibilitat, Comunicació i
educació ambiental, Publicacions especialitzades

Objectius:
- Donar suport a les persones que es dediquen o estan
interessades en l'educació ambiental.  - Impulsar
l'educació ambiental a Catalunya.  - Cercar i consolidar
punts de referència en educació ambiental.  - Debatre
objectius i estratègies.  - Compartir experiències i
resultats.  - Millorar la formació dels educadors
ambientals.  - Obtenir recursos i bibliografia en
educació ambiental.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Programa de formació Ateneu d'Educació Ambiental
 Seguint la línia promoguda a Barcelona, l'any 2006
s'inicia la celebració de l'Ateneu d'Educació Ambiental
a Tarragona. Es tracta d'un programa de formació
adreçat a educadors ambientals, la feina habitual dels
quals és programar, desenvolupar i avaluar projectes
i programes d'educació ambiental i que se centra, molt
especialment, en aquells que tenen com a
responsabilitat la coordinació i formació d'altres agents
educatius. L'activitat va començar l'any 2002.  -
Projecte Educatiu Europeu sobre el Canvi Climàtic
 Dues trobades de treball internacionals a Polònia i
Itàlia, la redacció d'activitats principals i d'altres de
complementàries, així com els primers esbossos de

l'espai web i del joc de comerç de carboni, són els fruits
del treball que s'ha portat a terme aquest 2006 en el
marc del projecte «Sòcrates-Minerva» en el qual la
Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA)
participa com a soci. L'objectiu del projecte és fer
entenedors conceptes com la «convergència» i la
«contracció», les quotes d'emissió de carboni i el mercat
global d'emissions per països a través d'aplicacions
de noves tecnologies. S'està treballant en la creació d'un
joc sobre el comerç de les emissions de carboni en el
qual les escoles representaran a cada país. A través
d'aquest joc, es vol que els participants s'adonin que
les emissions de carboni tenen un cost econòmic que
només es pot reduir emetent-ne menys.  - La  Maleta
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de l'Energia
 La Maleta de l'Energia és un conjunt de recursos
materials i escrits adequats a l'educació infantil (2n
cicle) i primària (cicles inicial, mitjà i superior) per a
l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts sobre el
tema de l'energia. La Maleta té com a finalitat oferir
al professorat d'educació infantil i primària recursos
atractius i de fàcil utilització, coneixements bàsics sobre
el tema, activitats per fer a l'aula, al laboratori, al pati,
etc., i orientacions didàctiques per ajudar-los a un
millor aprofitament dels materials i l'adequació de les
activitats.  - «Vine a la biblioteca a llegir, jugar i
aprendre sobre sostenibilitat: lectures i jocs
ambientals per a infants a les biblioteques»
 Amb el suport econòmic de l'Ajuntament de
Barcelona s'ha desenvolupat aquest projecte amb el
propòsit de trobar criteris de qualitat per a la selecció de
lectures sobre temàtiques ambientals adreçades a nens i
nenes de 6 a 9 anys. També es pretenia indagar sobre
com interpreten i valoren els infants una informació
quan aquesta té un estil narratiu o, pel contrari, un
estil discursiu. El projecte es va concretar en la
realització de tallers centrats en la narració de contes i
lectures informatives sobre una mateixa temàtica. Per
interpretar el grau de comprensió i valoració de les
lectures es va utilitzar l'expressió plàstica i el diàleg previ
i posterior a la narració.  - Fòrum 2000+6 d'Educació
Ambiental «Si la clau és participar...»
 El Fòrum 2000+6 d'Educació Ambiental és un procés
d'àmplia participació i debat entorn de l'educació
ambiental, els seus reptes, agents i estratègies, amb la
voluntat de contribuir a la seva consolidació. És un espai
obert a totes aquelles persones i col·lectius que
desenvolupin tasques d'educació i sensibilització
ambiental. Les aportacions es van compartir,
contrastar i consensuar en quatre grans trobades, des
de l'any 1998 fins al 2000. D'ençà de l'inici del nou
mil·lenni, les trobades se celebren cada dos anys, i
aquest desembre es duu a terme el Fòrum 2000+6.
 
 Els dies 1, 2 i 3 de desembre se celebra a les Planes
de Son, a la seu del Centre de Natura i
Desenvolupament Sostenible dels Pirineus de la
Fundació Territori i Paisatge, el Fòrum 2000+6, amb el
títol «Si la clau és participar...». Amb uns 80 inscrits,
amb representants de la Societat Gallega d'Educació
Ambiental (SGEA) i una desena de familiars
acompanyants, transcorre un cap de setmana molt
profitós i participatiu al Pallars Sobirà.   - Tallers de
voluntariat ambiental per a educadors ambientals
 A partir del mes de novembre del 2006 s'han realitzat
els tallers de voluntariat ambiental oferts per la 
SCEA als educadors ambientals interessats a conèixer
les característiques de la gestió del voluntariat com a
introducció a una possible aplicació a la seva pràctica
educativa habitual. Aquests tallers han comptat amb
el suport de la  Fundació Territori i Paisatge en el marc
de la convocatòria anual d'ajuts per a la realització de
projectes de conservació i educació ambiental. Durant

els dos últims mesos de l'any 2006 s'han realitzat sis
tallers amb un total de 74 participants. Aquests tallers
s'han dut a terme a Barcelona (dos al novembre i tres
al desembre), a Lleida (dos, tots dos al desembre) i a
Tarragona (un al novembre). La mitjana de durada
dels tallers ha estat de tres hores. Aquesta iniciativa
tindrà continuïtat durant el primer trimestre de l'any
2007 amb nous tallers.  - «L'educació ambiental per la
sostenibilitat dels espais naturals protegits»
 Els seus objectius són la recollida d'informació in situ
als espais protegits sobre la participació en la gestió
(concreció en el plans de gestió) i els materials
d'educació i d'interpretació que utilitzen, així com
l'anàlisi de diferents documents sobre la gestió la
participació i l'educació per a la sostenibilitat als espais
protegits. Per portar a terme aquest treball, ara en fase
de recollida i elaboració de documentació, s'han
establert contactes amb cinc espais protegits. El
treball realitzat consta d'una visita, l'emplenament
d'una enquesta i la recollida de documentació
específica. S'han establert uns 14 espais protegits
segons diferents tipus de protecció i entitats que els
gestionen, entre aquests s'han de fixar-ne com a mínim
vuit segons preveu la proposta inicial aprovada.  -
Xarxa de Recerca en Educació per a la  Sostenibilitat
  La Xarxa de Recerca en Educació per a la
Sostenibilitat és una iniciativa que pretén donar
continuïtat a aquelles iniciatives que tenen relació amb
l'educació ambiental i la sostenibilitat que es
desenvolupen actualment en el nostre país. És una
manera de projectar i potenciar la recerca en xarxa
com a valor afegit i generar sinergies entre els
diferents grups que la componen, garantint la seva
perdurabilitat, optimitzant recursos i esforços per
avançar conjuntament vers un desenvolupament
sostenible. La SCEA participa a la Xarxa des del seus
inicis com una de les entitats fundadores, i forma part
del Grup III: Sensibilització de la Societat.  -
Participació en el Consell de Centres d'Educació
Ambiental, creat l'any 1989 amb els objectius
d'unificar esforços, fer propostes conjuntes, treballar a
favor de la qualitat i dignificar la feina dels
professionals dels equipaments. Actualment el
Consell està format per 11 equipaments repartits per tot
el territori català.  - Creació del Servei de Documentació
d'Educació Ambiental (SDEA)
 La SCEA i l'Ajuntament de Barcelona van signar un
conveni l'any 2000 de col·laboració per a la creació
d'un Servei de Documentació d'Educació Ambiental
(SDEA) especialitzat en temes de sostenibilitat,
educació ambiental i ciutat i amb seu al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible. Fruit d'aquesta relació
es va crear el grup de treball per assessorar el SDEA.
Actualment el SDEA el formen aproximadament
2.500 obres amb una àmplia tipologia de formats.  -
Col·lecció Monografies d'Educació Ambiental
 Aquesta col·lecció és un projecte editorial impulsat
conjuntament per la Societat Catalana d'Educació
Ambiental i l'Editorial Graó. Fins al moment s'han
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publicat 13 llibres, alguns en doble versió, catalana i
castellana.  - Durant l'any 2006, la SCEA va
participar en les reunions ordinàries del Consell
Consultiu de Collserola.  - Un representant de l'entitat
participà en la  Comissió Consultiva del Parc Natural del
Montnegre Corredor.  - Un representant de l'entitat
participa en les sessions del Consell de Medi Ambient
i Sostenibilitat de Barcelona.

Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA)
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AMICS DE LA TORTUGA DE L'ALBERA

AMICS DE LA TORTUGA DE L'ALBERA
Santuari del Camp
17780 GARRIGUELLA
ALT EMPORDÀ
Telèfon: 972 552 245
Fax: 
E-mail:
Web:
             crt@tortugues.cat
          www.tortugues.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1992

Nombre d'associats:                                   44

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
L'associació té com a fi l'estudi, la protecció, la gestió i
la divulgació popular de la tortuga mediterrània
(Testudo hermanni), la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa) i la tortuga d'estany (Emys orbicularis).
Tanmateix, es proposa vetllar per la salvaguarda dels
diferents hàbitats que componen la serra de l'Albera,
en particular, i el territori català, en general, a més de
protegir les espècies animals i vegetals que l'habiten i
fomentar els estudis i les investigacions relacionats
amb les tortugues i amb altres espècies de la fauna i
la flora.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Les activitats de l'entitat es porten a terme al Centre
de Reproducció de Tortugues de l'Albera, i aquest
darrer any 2006 s'han centrat en els següents punts:  
 Cria en captivitat
 
 Pel que fa a la tortuga mediterrània de l'Albera, hem
tingut un total de 202 naixements. Si tot va bé,
aquestes tortugues s'alliberaran al parc natural de
l'Albera per tal de reforçar les poblacions existents.
Aquest any hem alliberat a l'Albera 215 tortugues
mediterrànies.
 
 Dels exemplars de tortuga mediterrània no originaris
de l'Albera, s'han produït 117 naixements, un nombre
molt superior al de l'any anterior. Aquestes tortugues
s'alliberaran al parc nacional del Garrraf, a través del
CRARC de Masquefa, on treballen des de fa uns
quants anys en un projecte de reintroducció. Així

mateix, part d'aquestes tortugues s'alliberarà al parc
nacional del Montsant (a la comarca del Priorat), on
aquest any s'ha iniciat un projecte de reintroducció de
l'espècie. D'aquesta manera, a Catalunya, a part de
mantenir i treballar per la conservació de l'única
població natural que hi quedava, la de l'Albera, podem
veure amb optimisme el futur de l'espècie gràcies a la
consolidació de la població del Garraf i ara amb
l'establiment d'una de nova al Priorat. Així mateix,
fruit de donacions de particulars, hem recollit al CRT
un total de 94 tortugues mediterrànies (Testudo h.
hermanni), que igualment s'han destinat al projecte de
recuperació d'aquesta espècie al parc nacional del
Garraf i al parc nacional del Montsant.
 
 De la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), tot i no
ser la seva cria un objectiu prioritari pel bon estat de
conservació d'aquesta espècie, s'han pogut alliberar 15
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exemplars a l'Albera, 11 exemplars als aiguamolls de
l'Empordà i dos exemplars al parc nacional del cap de
Creus. A més, hem pogut recuperar tres exemplars
originaris del riu Matarranya (conca de l'Ebre), els
quals hi han estat alliberats.
 
 De la tortuga d'estany (Emys orbicularis), que manté
al nostre país unes poblacions molt febles, hem tingut
aquest any 35 naixements.
 
 Aquest any continuem treballant en un projecte LIFE,
finançat per la Unió Europea, per tal de recuperar
l'antiga població extingida de tortuga d'estany de la
zona del baix Ter. Aquest projecte està coordinat per la
Universitat de Girona, amb la col·laboració de diverses
institucions. Des del CRT tenim la responsabilitat de
la cria en captivitat dels exemplars que s'hauran de
reintroduir.  Tal com teníem previst, després
d'alliberar durant l'any 2005 els primers vuit
exemplars de tortuga d'estany (Emys orbicularis) a
l'estany de Boada, al Baix Empordà, aquest any 2006
s'han alliberat 20 exemplars a la bassa de Torroella.
Els terrenys d'aquesta bassa, d'una mitja hectàrea de
superfície, han estat adequats per mantenir-hi una
població captiva reproductora de tortugues d'estany,
que en un futur proper serà de més de 100 exemplars
adults. Les cries nascudes aquí serviran per tornar a
colonitzar els estanys i rieres de la zona del Baix
Empordà, seguint les directrius del projecte «LIFE
EmysTer».
 
 Hem pogut recuperar, a més, set exemplars de
tortuga d'estany, que s'han traslladat i alliberat al parc
nacional del delta de l'Ebre per tal de contribuir a la
recuperació d'aquesta espècie a la zona.      Educació
ambiental  Aquest darrer any 2006 han passat per les
instal·lacions del CRT un total d'11.203 visitants,
xifra sensiblement superior a la de l'any anterior, però
similar a la de fa dos anys. D'aquests, quasi 2.000 han
estat escolars, amb qui s'ha treballat desenvolupant el
treball pedagògic adaptat a cada grup d'edat.
 
 La feina de divulgació i conscienciació dels ciutadans i
sobretot dels escolars és bàsica per a qualsevol
projecte de conservació. Cada vegada més augmenta
el coneixement de la problemàtica de la conservació de
les nostres tortugues.
 
 Com cada any, organitzat pel parc nacional de
l'Albera, va tenir lloc al mes de maig la Festa de la
Tortuga, en la qual van participar tots els escolars dels
pobles de l'Albera.
 
 Juntament amb altres entitats de la comarca
continuem formant de l'Associació Blau Tramuntana i
treballant-hi per fomentar la qualitat i la intensitat de
l'educació ambiental a la comarca de l'Alt Empordà.  
 Investigació i treballs de camp
 

 Durant aquest any hem portat a terme un treball de
camp per tal de determinar els dominis vitals de la
tortuga mediterrània a la zona protegida de l'Albera.
Per tal d'estudiar-ho s'han equipat 10 tortugues
adultes amb radioemissors i se n'ha fet un seguiment
setmanal des de la primavera fins a l'inici de la
hibernació. Aquest treball, que tindrà continuïtat durant
un any més, servirà per conèixer l'activitat i els
desplaçaments de les tortugues, ja sigui per buscar
zones d'alimentació, d'aparellament, de postes o de
refugis estivals i d'hibernació. Els responsables del
parc nacional de l'Albera tindran, amb això, una eina
indispensable per tal d'ordenar i gestionar les
activitats agrícoles, ramaderes, forestals i lúdiques que
es desenvolupin a l'hàbitat de la tortuga mediterrània i
prevenir qualsevol perjudici que afecti la seva
conservació.
 
 Un altre treball ha consistit en l'avaluació de l'eficàcia
d'uns repel·lents per tal de controlar l'elevada
depredació dels nius de les tortugues per part de
carnívors com la geneta, la fagina, la guilla, el teixó, el
senglar, la mostela... en la població de tortugues de
l'Albera. La depredació de nius per part d'aquests
carnívors pot superar, en molts casos, el 70 %. Estem
buscant algun mètode eficaç i innocu per al medi que
pugui evitar, en els indrets on hi ha concentració de
nius, aquesta depredació tan alta. Fins ara, l'aplicació
d'aquests productes no ha estat gens efectiva.
 
 En relació amb l'estudi d'alimentació de la tortuga
mediterrània, aquest any 2006 hem continuat treballant
juntament amb tècnics de la Universitat Autònoma de
Barcelona fent analítiques dels excrements de
tortugues trobades a la natura. De moment hem
observat que la dieta de la tortuga mediterrània a
l'Albera es composa de més de 46 espècies vegetals.
Aquests treballs hauran de seguir, potser alguns anys
més, per tal de recollir més informació i poder
publicar un estudi exhaustiu.  Gràcies al conveni que
del CRT de l'Albera amb la  Universitat de Girona
hem pogut continuar col·laborant en la formació
d'estudiants de Biologia.
 
 Continuem portant a terme un estudi per tal de
caracteritzar, morfològicament, la tortuga mediterrània a
l'Albera. Aquest treball consisteix a prendre més de
40 mesures a cadascun dels exemplars trobats a la
natura, i és necessari obtenir una mostra de més de
100 exemplars. Les dades obtingudes s'han de
comparar amb les d'altres zones, com ara Menorca, la
Provença, Còrsega i Itàlia, per tal d'establir uns criteris
que determinin les característiques de cada població.  
 Tortugues exòtiques
 
 Continua el problema que representa, per als nostres
ecosistemes aquàtics, la presència de fauna exòtica i, en
concret, de tortugues, que representen, a més, una
competència per a les minvades poblacions de

Pàgina 13 de 299



tortugues autòctones. Aquest any 2006 hem continuat
rebent tortugues d'aigua dolça exòtiques capturades per
agents rurals i particulars en diferents rieres i estanys
del nostre país. Això tan sols representa una petita
mostra del que és la realitat. Només cal veure espais
com els aiguamolls de l'Empordà, el delta de l'Ebre, el
delta del Llobregat, l'estany de Banyoles o molts
embassaments i rieres per comprovar com s'adapten
algunes espècies de tortugues exòtiques en detriment
de les autòctones. Les capturades més habitualment són
les del gènere Trachemys, que, per altra banda, són les
més venudes als comerços de casa nostra.
 
 Des del CRT de l'Albera, continuem col·laborant en
projectes de recuperació de poblacions de tortugues en
altres indrets, fora de les nostres fronteres. Aquest any
hem traslladat al Centre Carapax d'Itàlia, des d'on es
coordinen les repatriacions de tortugues, dos
exemplars de tortuga marginada (Testudo marginata)
per al projecte de recuperació de l'espècie a l'illa de
Sardenya, hem traslladat set exemplars de la tortuga
ibera (Testudo graeca ibera) perquè siguin alliberats
a Grècia i 19 exemplars de tortuga mediterrània dels
Balcans (Testudo hermanni boettgeri) perquè siguin
alliberats en parcs naturals d'aquest país. També, pel
que fa a la tortuga mora (Testudo graeca) hem
traslladat 68 exemplars per ser repatriats al nord de
l'Àfrica (el Marroc i Tunísia). Pel que fa a la tortuga del
Sahel (Centrochelys sulcata), aquest any no hem
tingut cap posta ni, per tant, cap naixement, per la
qual cosa no podrem enviar cap exemplar d'aquesta
espècie a la reserva natural del Ferlo, al Senegal, tal
com havíem fet en anys anteriors.

Amics de la Tortuga de l'Albera
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CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA
NATURA DE VILADRAU (CCEN)

CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA DE VILADRAU (CCEN)
C. Migdia, 1
17406 VILADRAU
OSONA
Telèfon: 938 848 035
Fax: 938 848 035
E-mail:
Web:
             info@ccenviladrau.org
          www.ccenviladrau.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2000

Nombre d'associats:                                   0

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Boscos,
incendis forestals i reforestació, Agendes XXI,
auditories ambientals i indicadors de sostenibilitat,
Turisme sostenible, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
- Fomentar i participar en fòrums d'àmbit cultural i
ambiental i afavorir la creació de xarxes d'equipaments.
 
 - Dinamitzar socialment, culturalment i
econòmicament el territori a partir de supòsits basats en
la sostenibilitat.
 
 - Dissenyar, crear i fomentar eines d'educació i
comunicació en l'àmbit cultural i ambiental.
 
 - Fomentar línies d'investigació i recerca al voltant de
l'aigua i els boscos, dos conceptes claus en el
desenvolupament dels propers anys.
 
 - Afavorir la informació i la interpretació del parc
natural del Montseny.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Interpretació del patrimoni i dinamització cultural   1.
Exposicions temporals 
 
 «Nines»: de l'11 de febrer al 2 d'abril del 2006.
 La Fundació Caixa de Girona va presentar una
representativa selecció de nines que formen part de la
col·lecció Sallés-Pla. Les joguines exposades,
especialment nines i ninos, són de distinta tipologia i
han estat creades en un període de temps comprès
entre finals del segle xix i principis del xx. La mostra
es complementa amb alguns accessoris i fotografies
d'època. 
 
 «Arbres del Montseny»: del 7 al 30 d'abril del 2006. 

 Exposició de l'equip d'educació i comunicació EduCa
Viladrau, que mostra la gran varietat d'arbres que
habiten el Montseny de manera molt visual i
agradable.
 
 «El bosc, la fusta i l'art i els arbres del Montseny»:
del 28 d'abril a l'11 de juny del 2006.
 Exposició conjunta de la proposta d'escultures amb
fusta de l'artista Àngel Soler , exposició cedida pel
Museu Guilleries de Sant Hilari Sacalm i l'exposició
dels arbres del Montseny, exposada anteriorment.
 
 «Temps i silenci»: del 16 de juny al 10 de juliol del
2006. 

Pàgina 15 de 299

mailto:info@ccenviladrau.org
http://www.ccenviladrau.org


 L'exposició consta d'unes 40 obres, entre pintures i
escultures, a través de les quals Rigall reflexiona
sobre el silenci i el pas del temps. Amb les seves
figures -maternitats, infants, nimfes, sirenes, etc.-
l'artista ens parla de situacions temporals, que
n'esperen de noves. En les pintures, fetes amb tècnica
mixta sobre tela, les fulles dels arbres són l'element
que utilitza l'autor per transmetre la idea del silenci.
L'exposició «Temps i silenci» forma part del programa
«Exposicions viatgeres», organitzat per la Diputació de
Girona. 
 
 «Estimo l'aigua. Cada gota compta»: del 21 al 23 de
juliol del 2006.
 Exposició sobre l'aigua de l'Agència Catalana de
l'Aigua.
 
 «Torna, torna Serrallonga»: del 4 al 27 d'agost del
2006 .
 L'exposició pretén recuperar la història d'en Joan Sala
i Ferrer i de la seva època, sense oblidar la llegenda,
per mitjà de diferents escenes, quadres, plafons i
materials distribuïts en vitrines. Exposició d'EduCA
Viladrau amb la col·laboració del Centre Cultural
Europeu de la Natura (CCEN) i la Diputació de Girona.
 
 «Papallones del Parc de la  Serralada Litoral»: de l'1
de setembre al 22 d'octubre del 2006.
 Exposició fotogràfica i explicativa de les papallones del
Parc de la Serralada Litoral, Exposició organitzada pel
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt amb la col·laboració
del Parc de la Serralada  Litoral, la  Xarxa de Museus
Locals i la Societat Catalana de Lepidopterologia.
 
 «Entre el Montseny i les Guilleries»: del 4 de
novembre al 21 de desembre del 2006. 
 Exposició que recull les imatges i impressions d'un
territori situat entre dos espais emblemàtics: el
Montseny i les Guilleries. Arbúcies, Breda, Sant
Hilari Sacalm i Viladrau, i els seus equipaments
culturals: Museu Etnològic La Gabella, Museu Aragay,
Mueu Guilleries i el CCEN amb els seus espais
temàtics de l'aigua i de l'arbre. 
 
 «Pessebre monumental»: del 21 de desembre de 2006
al 13 de gener del 2007.
 Pessebre preparat per Ramon Calm a l'exterior del
CCEN, a la cara sud.   
 2. Trobades als centres. Activitats 
 
 Trobada amb membres de l'equip del Departament
de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sabadell: 26 de
gener. Organitza: Ajuntament de Sabadell.
 
 Convenció Nestlé Waters CB Grup: 22 de febrer.
Organitza: Nestlé Waters.
 
 Reunió de productes dels Punts d'Informació del Parc
Natural del Montseny: 8 de març. Organitza: Punts

d'Informació del Parc Natural del Montseny.
 
 Assemblea de la comunitat de veïns de la urbanització
Les Guilleries: 18 de març. Organitza: Comunitat de
Veïns Les Guilleries.
 
 Reunió de restauradors i empreses turístiques de
Viladrau: 23 de març. Organitza: CCEN. 
 
 Dia Mundial dels boscos i de l'aigua. El Montseny.
Fòrum d'opinió 2006. Tercera edició dels col·loquis
sobre l'arbre i el bosc. «Reserves forestals. Un
projecte profitós per als propietaris i per al medi
ambient»:
 - Presentació de la publicació que recull l'edició del
Montseny. Fòrum d'opinió 2005.
 - Presentació del projecte a càrrec de Jaume Hidalgo,
enginyer forestal i coordinador de l'Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Girona: 2 d'abril.
Organitza: CCEN/EduCa Viladrau.
 
 Audició dels alumnes de l'Aula de Música de
Viladrau: 9 d'abril. Organitza: Aula de Música de
Viladrau.
 
 12a edició dels Jocs Florals a Viladrau: 23 d'abril.
Organitza: AMPA del CEIP Els Castanyers. 
 
 Casament: 30 d'abril del 2006. 
 
 Formació de Nestlé Waters. Planta de Viladrau: 6 de
maig. Organitza: Nestlé Waters.
 
 Visita de membres de la  Subdirecció General
d'Informació i Educació Ambiental del Departament de
Medi Ambient i Habitatge (DMIH) de la Generalitat
de Catalunya amb l'intercanvi amb les Fundacions
Kamatsa i Cormacarena de Colòmbia: 19 de maig.
Organitza: DMIH de la Generalitat de Catalunya.
 
 Trobada de contes: 19 de maig. Organitza: AMPA
Llar d'infants Les Paitides.
 
 Formació Nestlé Waters. Planta de Viladrau: 20 de
maig. Organitza: Nestlé Waters.
 
 Formació Nestlé Waters. Planta de Viladrau: 3 de
juny. Organitza: Nestlé Waters
 
 Teatre: Exercici Molière, 11 de juny. Organitza:
Ajuntament de Viladrau/CCEN.
 
 Festa de cloenda del curs 2005-2006 al CEIP Els
Castanyers: 16 de juny. AMPA CEIP Els Castanyers.
 
 Formació Nestlé Waters. Planta de Viladrau: 17 de
juny. Organitza: Nestlé Waters.
 
 Audició de final de curs de l'Aula de Música de
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Viladrau (curs 2004-2005): 18 de juny. Organitza:
Aula de Música de Viladrau.
 
 Casament: 21 de juny del 2006.
 
 Casament: 24 de juny del 2006.
 
 Casal d'estiu per a nens i nenes de Viladrau: del 26
de juny al 29 de juliol. Organitza: AMPA CEIP Els
Castanyers/CCEN/Ajuntament de Viladrau.
 
 Trobada i festa dels equips de bàsquet locals: 9 de
juliol del 2006 Organitza: ACEV. Basquet Viladrau. 
 
 Culturaigua 2006. El Montseny. Fòrum d'opinió 2006.
Tercera edició dels Diàlegs de l'aigua. Conferència a
càrrec de Fèlix Amat i Salvador Carranza,
descobridors del tritó del Montseny. Entrega del guardó
Muntanya d'Ametistes: 21 de juliol del 2006.
Organitza: CCEN/EduCa Viladrau.
 
 Culturaigua. II Festa Cultural de l'Aigua a Viladrau.
«L 'aigua, brolla l'espectacle». Espectacle de música,
llum i color al carrer amb el grup Artristres Teatre:
Pluges d'estiu: 22 de juliol.        
   - Activitats realitzades al CCEN
 
 Culturaigua. II Festa Cultural de l'Aigua a Viladrau.
Presentació del DVD Entre el Montseny i les
Guilleries, a càrrec del seu autor, Jaume Sañé
(productor del programa Bèsties de TV3): 23 de juliol.
 
 Festa de cloenda del curs 2005-2006  a la llar
d'infants Les Paitides: 23 de juliol. AMPA Llar
d'infants. 
 
 Festa de cloenda del curs 2003-2004  a la llar
d'infants Les Paitides: 28 de juliol. AMPA Llar
d'infants. 
 
 Estiu bandoler. Nocturna bandolera: 4 d'agost.
Organitza: CCEN.
 
 Lliurament del XXIV Premi Montseny de Poesia.
Certamen literari. Conferència a càrrec del doctor
David Serrat i Congost: 5 d'agost. Organitza:
Associació d'Amics del Montseny. 
 
 Estiu bandoler. Concert de música barroca a càrrec de
X. Coll i M. Gascon: 14 d'agost. Organitza:
CCEN/Viu el Parc de la Diputació de Barcelona. 
 
 Assemblea general de l'Associació de Caçadors de
Viladrau: 18 d'agost. Organitza: Associació de Caçadors
de Viladrau.
 
 Estiu bandoler. Nocturna bandolera: 18 d'agost.
Organitza: CCEN.
 

 Cinema a la fresca: 6 i 20 d'agost. Organitza:
Ajuntament de Viladrau.
 
 Casament: 1 de setembre del 2006. 
 
 Seu de l'organització. Direcció de carrera del V Ral·li
Trofeu Viladrau. Campionat de Catalunya de Ral·lis
d'Asfalt. Escuderia Voltregà: 15 i 16 de setembre.
Organitza: Escuderia Voltregà.
 
 Assemblea de la comunitat de veïns de la urbanització
les Guilleries: 14 d'octubre. Organitza: Comunitat de
Veïns Les Guilleries. 
 
 Trobada Anual de Llars de l'Amistat Cheshire.
Usuaris de la residència per a grans disminuïts físics
Joan Trias de Barcelona. Dinar i festa amb participació
de voluntaris de Viladrau: 29 de setembre. Organitza:
Ajuntament de Viladrau.
 
 Atorgament dels guardons de la  Castanya de Plata, el
Pelló de Plata i el Castanyer de Plata de la 12a edició de
la Fira de la Castanya: 28 d'octubre. Organitza:
CCEN/Ajuntament de Viladrau/ Comissió de la Fira. 
  
  Tast gastronòmic de la Fira de la Castanya: 29
d'octubre. Organitza: CCEN/Ajuntament de Viladrau/
Comissió de la Fira. 
  
  El Montseny. Fòrum d'opinió 2006. IV Tertúlies del
Castanyer. De debò val la pena salvar el castanyer? 5
de novembre. Organitza: CCEN/EduCA Viladrau.
Participants: 
 Sr. Jordi Gené, director de l'Institut Català de la Fusta.
  Sr. Josep Mataró, propietari forestal de l'àrea del
Montseny.
 Sr. Jaume Crous, gerent de Madegesa.
 Sr. Josep Argemí, enginyer tècnic forestal. Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona.
 Convidat del parc natural de Cevennes.
 Sr. Jordi Vilarrodà, periodista. Redactor d'El 9 Nou.
 
 Entrega dels premis del Concurs Fotofira de la Fira
de la Castanya: 5 de novembre. Organitza:
CCEN/Ajuntament de Viladrau/ Comissió de la Fira.
  
 11a Caminada Popular ACEV de Viladrau. El camí de
les fonts i els castanyers: 12 de novembre. Organitza:
Associació Cultural i Esportiva de Viladrau (ACEV).
 
 Cinema al CCEN, La educación de las hadas: 19 de
novembre. Organitza: Ajuntament de Viladrau.
 
 Trobada d'associacions i veïns de Viladrau. El camí:
23 de novembre. Organitza: CCEN/ Ajuntament de
Viladrau/El Pas. 
 
 Assemblea General de l'Associació d'Amics de
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l'Aplec de Matagalls: 27 de novembre. Organitza:
Associació d'amics de l'Aplec de Matagalls.
 
 Reunió de treball de l'Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona/Consorci Portes
del Montseny/ CCEN: 1 de desembre. Organitza:
CCEN.
 
 Audiovisual, Vivències a muntanya de Carles Gel: 9
de desembre. Organitza: Ajuntament de Viladrau.
 
 Assemblea de la comunitat de veïns de la urbanització
les Guilleries: 16 de desembre
 Organitza: Comunitat de Veïns Les Guilleries .  
 3. Trobades al Centre. Activitats continuades de
caràcter local. 
 
 Reunions plenàries de l'Associació de Caçadors de
Viladrau.
 
 CEIP Els Castanyers. Utilització dels espais del
CCEN, espais permanents, exposicions temporals i
utilització puntual d'altres espais, sala d'actes, espais
exteriors, etc.
 
 CEIP Els Castanyers. Celebració Festa de l'Arbre. 
 
 AMPA. Celebració dels jocs florals. Festa fi de curs al
pati exterior del CCEN. 
 
 La sala Aplec de Matagalls és el local social de
l'Associació Amics Aplec de Matagalls. Reunions
periòdiques. Seu de l'assemblea general anual. 
 
 Seu de la campanya de recollida porta a porta «Tu ets
la clau». Informació i repartiment de cubells.   Seu de
les trobades de l'Associació de Veïns Les Guilleries.  
4. Col·laboració amb entitats i activitats locals
 
 - Aula de Música
 L'Aula de Música de Viladrau, en el quart any de
funcionament, és un projecte ja consolidat. El Centre
Cultural Europeu de la Natura ha estat la seu des de
l'inici de l'Aula de Música de Viladrau i dels actes
paral·lels que l'equip pedagògic organitza:
presentacions d'instruments al CEIP Els Castanyers,
concerts de final de trimestre, etc., fins l'11 de
novembre del 2006, en què va es traslladar a la seva
nova seu, situada al Mas el Torrent. 
 
 - Associació d'Amics de l'Aplec de Matagalls
 Es manté la Sala Aplec de Matagalls com a seu
d'aquesta associació, així com del seu arxiu. Es
realitzen diferents reunions durant l'any, així com
l'assemblea general anual. Sortides guiades. 
 
 - Itineraris guiats en diumenge CCEN 2006
 Participació en la campanya del parc natural del
Montseny «Tots els diumenges de l'any». Itineraris

guiats al parc natural del Montseny. Total de sortides
realitzades: 8. Nombre de participants: 396.  En
aquest apartat es valora molt positivament el canvi
d'estratègia organitzativa del calendari, adaptant-lo
als moments d'important activitat cultural de
cadascuna de les localitzacions dins el parc natural del
Montseny. Viladrau ha col·locat les seves sortides en
moments de l'any on hi ha una important activitat
cultural, Fira de la Castanya, Estiu Bandoler,
Culturaigua, etc., fet que ha propiciat una augment
significatiu de participants a les sortides.   Calendari
2006
 26/02/06 La verneda i la vida al voltant de la riera
Major de Viladrau.
 19/03/06 El bosc amb els cinc sentits. Dia Mundial
dels Boscos. Col·loquis de l'Arbre i el Bosc. El
Montseny. Fòrum d'Opinió 2006.
 02/04/06 Les plantes remeieres. La farmaciola del
bosc.
 23/07/06 La Serra de Rosquelles: aigua, llegendes i
poesia. II Festa Cultural de l'Aigua a Viladrau
«Culturaigua 06». 
 13 i 20/08/06 En Serrallonga i La Sala. Estiu
Bandoler 06.
 22/10/06 El castanyer. Passat, present i futur. Fira de
la Castanya 2006.
 03/12/06 Del Montseny a les Guilleries. Fira de
l'Avet d'Espinelves: estalvia't les cues...     
 Projectes  - Projecte «Montseny Guilleries». 
 - «El Montseny .Fòrum d'Opinió».
 - Fira de la Castanya
 - «Culturaigua». Festa Cultural de l'Aigua a Viladrau.
 - Estiu Bandoler.
 - Programes educatius del Centre.
 - Consorci Portes del Montseny.
 - Programa «Tots el diumenges de l'any».

Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau (CCEN)
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Anuari d'entitats catalanes. 2007

COL·LECTIU USERDA (ASSOCIACIÓ
CATALANA DE COMUNICACIÓ
ECOLOGISTA)

COL·LECTIU USERDA (ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ ECOLOGISTA)
C. Siracusa, 17, 1r 3a
08012 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 607 116 687
Fax: 
E-mail:
Web:
             info@userda.com
          www.userda.cat
http://www.ecodiari.cat/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2004

Nombre d'associats:                                   12

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Associació Una Sola Terra, Grup de Científics i
Tècnics per un Futur No Nuclear.
Associació Una Sola Terra.
Dia de la Terra.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Manipulació genètica i
transgènics, Ús de l'energia i eficiència energètica,
Risc nuclear i infraestructures energètiques,
Comunicació i educació ambiental, Publicacions
especialitzades

Objectius:
- Fer conèixer i explicar l'ecologisme -a través del
coneixement científic, tecnològic, mèdic, espiritual i
ambiental- al públic en general i promoure la
presència d'aquest tipus d'informacions en els
mitjans de comunicació, així com estimular la formació i
la dedicació dels periodistes en aquest camp. 
 
 - Vetllar per la independència i l'objectivitat dels
continguts informatius i de la llibertat d'expressió. 
 
 - Facilitar el diàleg, les relacions i l'accés a les fonts
informatives i promoure activitats de caràcter
informatiu. 
 
 - Facilitar les reunions amb persones i entitats que
tinguin coneixements o materials d'interès per a
l'associació.

Memòria d'activitats de l'any 2006
La segona mort d'Userda
 Vint-i-cinc anys després, la història es repeteix. 
 
 Efectivament, el juliol del 2006 havia d'aparèixer en
paper i al nostre web el número 24, corresponent al
mes de juliol, de la revista Userda. Tanmateix,
l'incompliment unilateral per part d'Editorial de
Periodistes, SL, i de Jaume Reixach, director del
setmanari El Triangle, on es publicava el tercer
dilluns de cada mes la revista, del pacte acordat l'any
2004, va obligar el Col·lectiu Userda i el consell de

redacció de la publicació a donar per acabada aquesta
relació i, per tant, a sacrificar l'edició de la nostra revista
per mantenir la independència política i econòmica que
sempre hem defensat com a periodistes.
 
 El Col·lectiu Userda agraeix el suport que ha rebut
fins ara, tant dels lectors de la revista en paper com
dels lectors del web, i espera poder oferir ben aviat la
fins ara única i degana revista de pensament
ecologista dels Països Catalans.
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 Salut i Ecologia!
 Xavier Borràs
 Director d'Userda
 President del Col·lectiu Userda
 (Associació Catalana de Comunicació Ecologista)
 
 PS: els 23 números publicats de la revista han estat a
la xarxa durant aquests darrers tres anys a disposició de
tothom. A partir d'ara, qualsevol persona que vulgui
la col·lecció de tota l'edició de la revista s'haurà de posar
en contacte amb el Col·lectiu Userda en aquesta adreça
electrònica: info@userda.com.

Col·lectiu Userda (Associació Catalana de Comunicació Ecologista)
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Anuari d'entitats catalanes. 2007

ASSOCIACIÓ PER A LA DIVULGACIÓ DE
TECNOLOGIES SOSTENIBLES (ADTS)

ASSOCIACIÓ PER A LA DIVULGACIÓ DE TECNOLOGIES SOSTENIBLES (ADTS)
C. Farigola, 20, local
08023 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 193 037
Fax: 932 190 107
E-mail:
Web:
             info@adts.info
          www.adts.info

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2002

Nombre d'associats:                                   8

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Contaminació
acústica, lumínica, visual i electromagnètica,
Mobilitat urbana i ús de la bicicleta

Objectius:
L'Associació per a la Divulgació de Tecnologies
Sostenibles (ADTS) és una associació creada per
difondre les tecnologies sostenibles i respectuoses
amb les persones i el medi ambient. S'entenen per
tecnologies sostenibles les que no generen cap mena
de residus i garanteixen satisfer les necessitats de
generacions futures. L'aplicació d'aquestes tecnologies
ha de produir un impacte mínim sobre els éssers
humans i el medi ambient.  L'objectiu de l'associació
és bàsicament emprendre accions en els àmbits de les
energies renovables, l'estalvi energètic, els vehicles
no contaminants, les tecnologies per a la protecció del
medi ambient i la salut, les mesures i el coneixement
de la contaminació i fer demostracions pràctiques sobre
com es poden utilitzar aquestes tecnologies.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Del 13 al 14 de maig del 2006  Fira de Torelló:
demostració del vehicle elèctric/solar Bellier i un taller
solar pràctic.
 
 - Del 5 al 8 de maig del 2006  BioCultura: demostració
del vehicle elèctric/solar Bellier, una xerrada sobre
electromagnetisme i un taller solar infantil.
 
 - El 24 de setembre del 2006  Ral·li Solar al Fòrum:
amb la participació d'ADTS amb la furgoneta
electricosolar.  - Xerrada sobre mobilitat sostenible al
Centre de Recursos.

Associació per a la Divulgació de Tecnologies Sostenibles (ADTS)
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Anuari d'entitats catalanes. 2007

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNESCO DE
PALAFRUGELL

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNESCO DE PALAFRUGELL
C. Cavallers, 32
17200 PALAFRUGELL
BAIX EMPORDÀ
Telèfon: 972 303 262
Fax: 972 307 123
E-mail:
Web:
             MERITXELL93@telefonica.net
          

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1995

Nombre d'associats:                                   0

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals

Objectius:
L'associació es caracteritza principalment per la
reivindicació de temes relacionats amb el medi ambient
(com ara la recuperació dels camins de ronda del litoral
de la Costa Brava), però també amb la cultura, el
patrimoni i la cooperació internacional, d'acord amb
els principis bàsics de la  UNESCO. 
  
  L'àmbit d'actuació és local, encara que l'associació
estableix algun tipus de col·laboració amb municipis
propers.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Camins de ronda  - Ens hem adreçat a tots els
municipis del litoral de la Costa Brava perquè obrin
el camí de ronda del seu terme municipal a fi
d'aconseguir un únic camí de ronda de Blanes a
Portbou (Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva,
Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere
Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur,
Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge, Castell-Platja
d'Aro-s'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina
d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes).
 
 - Cal fer esment que gràcies a la nostra sol·licitud,
l'Ajuntament de Calonge ha fet obrir el pas al mirador
del Putxet de la Cadira a cala Cristus. La sol·licitud
també es va fer al Ministeri de Medi Ambient.
 
 - Hem sol·licitat l'obertura del camí de cala Conca a
s'Agaró (tram tancat del municipi de Platja d'Aro). La

sol·licitud també es va fer al Ministeri de Medi
Ambient.
 
 - S'han presentat al·legacions al POUM de
Palafrugell perquè s'hi incloguin el camí de ronda i els
seus accessos. L'al·legació ha estat acceptada.
 
 - També s'ha demanat la senyalització de l'accés a la
cala del Cau de Palafrugell.
 
 - S'ha reiterat a l'Ajuntament de Palafrugell que faci
retirar la tanca de la finca La Marineda, en el tram de
camí de ronda entre Calella i Llafranc.
 
 - El dia 20 d'octubre, dos membres de la nostra
associació, Enric Carreras i Josep Granés, van anar a
declarar al jutjat de la Bisbal d'Empordà com a
testimonis per la mort d'una noia de Palafrugell l'any
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2005 quan va caure per un penya-segat al camí de
ronda d'Aigua Xelida, denunciat pel seu mal estat per
la nostra associació l'any 1997.
 
 - S'han denunciat unes obres il·legals a la cala del
Crit de Mont-ras i s'ha sol·licitat la restricció de
l'accés motoritzat a la cala del Crit i a la cala Estreta.
 
 - Amb el desmantellament de les antenes de Radio
Liberty de Pals, s'ha demanat a l'Ajuntament de Pals i
al Ministeri de Medi Ambient, la protecció de les dunes
i que tot el solar que ocupaven les antenes sigui
declarat espai verd i lliure de caràcter públic no
urbanitzable.
 
 - S'ha demanat al Ministeri de Medi Ambient,
Direcció General de Costes, la revisió de les fites de
Zona Marítima Terrestre (ZMT) de tot el litoral de la
Costa Brava.
 
 - La nostra intensa campanya de camins de ronda ha
estat difosa en els diferents mitjans de comunicació,
tant comarcals com de tot Catalunya, entre els quals
cal esmentar: TVE, TV3, Canal 3-24, Diari de Girona
(amb molts comunicats i fins hi tot un editorial), El
Periódico, El Triangle (també al suplement «Medi
Ambient» de El Triangle), La  Proa-diari del Baix
Empordà, El Punt, Diari l'Alt Empordà, Nou
Palafrugell, RNE, Ràdio 4, Cadena Ser, COM Ràdio,
ONA Ràdio, Ona Catalana, Onda Rambla, RAC1, Ràdio
Costa Brava, Ràdio Platja d'Aro, Ràdio Palamós, Ràdio
Sant Feliu de Guíxols, Ràdio Santa Cristina, Ràdio
Palafrugell, Catalunya Ràdio, Ràdio Begur, Ràdio Tossa
de Mar, Ràdio Lloret de Mar, TV Lloret, TV Palamós,
TV Costa Brava (la qual ens ha dedicat un ampli
reportatge dels camins de ronda, de vuit minuts, en el
programa Petjades), Revista de Palafrugell, Vèlit, La
Vanguardia, Crònica d'un any a Palafrugell i Hora
Nova.
 
 - Ens hem adreçat als tres consells comarcals, el de la
Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà, per sol·licitar
que els camins de ronda siguin declarats patrimoni de
la humanitat. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha
contestat que si el proper 2007 el projecte
transfronterer «El vessant mediterrani dels Pirineus»
és declarat patrimoni de la humanitat, també ho
seran els camins de ronda de l'Alt Empordà, inclosos
en el territori objecte de la candidatura.
 
 - Es va participar en una comunicació a la Tercera
Conferència Internacional sobre Patrimoni i Cultura
de Pau, organitzada a Girona. Conferenciant: Jordi
Dalmau, dels Amics de la UNESCO de Girona.
 
 - Finalment, l'Ajuntament de Cadaqués ha guanyat
el judici per l'obertura del camí d'accés a la cala
Guillola, que havia estat tancat per un particular, un
fet que la nostra associació va denunciar l'any 2001.  

 Medi ambient  - S'ha comprovat in situ que als
boscos de Palafrugell hi ha un bon nombre d'objectes
abandonats. S'ha posat en coneixement de
l'Ajuntament, al qual s'ha sol·licitat que engegui una
campanya de conscienciació perquè els ciutadans
respectin el medi natural i dipositin els objectes de
rebuig a la deixalleria.
 
 - S'ha comprovat que un bon nombre de finques de
considerables dimensions, les quals pertanyen a zones
rurals i boscoses, estan envoltades per tancaments
metàl·lics que no permeten el pas dels animals del
bosc. Per aquest fet ens hem dirigit a l'Ajuntament de
Palafrugell perquè faci substituir les esmentades
tanques per tanques cinegètiques, les quals permeten
el pas dels animals.
 
 - S'ha demanat a l'Ajuntament de Palafrugell que
senyalitzi els camins de zona boscosa o rurals amb
indicadors de límit de velocitat.
 
 -S'ha demanat a la  Direcció General de Costes del
Ministeri de Medi Ambient de Madrid que faci retirar
les pèrgoles de la zona de domini públic
maritimoterrestre, una vegada acabada la temporada
d'estiu.
 
 - Un any més, i des que es va començar la campanya
gastronòmica de la garoinada a Palafrugell, se n'ha
demanat la suspensió per la sobreexplotació de
l'espècie, fet que pot comportar el trencament de la
cadena biològica del fons marí.
 
 - S'ha demanat a la  Direcció General de Costes del
Ministeri de Medi Ambient que busqui un sistema
alternatiu al drenatge del port de Llafranc, que any
rere any es va fent per l'acumulació de la sorra de la
platja i altres materials procedents de la riera que hi
desemboca.
 
 - S'ha demanat a la  Direcció General de Costes del
Ministeri de Medi Ambient que reguli el fondeig
d'embarcacions a les cales del municipi, que hi hagi
alguna cala lliure d'embarcacions i que a les platges
on fondegin les embarcacions s'ampliï la zona
destinada al bany.
 
 - S'ha demanat a l'Ajuntament de Palafrugell la
instal·lació d'una càmera de TV3 per al programa El
Temps.
 
 - S'ha demanat a l'Ajuntament de Palafrugell que
faci les comprovacions oportunes en una parcel·la de
la urbanització La Pastora, de Llafranc, perquè, segons
sembla, s'hauria integrat una zona verda a una finca
privada.
 
 - Presentem al·legacions al POUM de Palamós per
preservar el paratge de la Pietat, on s'hi vol ubicar un
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polígon industrial.
 
 - Respecte al suport que la nostra associació va donar
l'any passat a la plataforma ciutadana per
salvaguardar els arbres enfonsats, l'única arbreda que
quedava en el nucli urbà de Palamós, finalment
l'Ajuntament va talar els plataners per fer-hi una
guarderia, tot i tenir alternatives per a la seva ubicació.
 
 - Participem anualment en la publicació Medi Ambient.
Anuari d'entitats catalanes, que edita el Centre
UNESCO de Catalunya. Considerem que és molt
important que la nostra associació hi pugui continuar
col·laborant, tot i que enguany hi ha hagut algun petit
problema informàtic per poder-hi accedir.
 
 
   Cultura
 
 - Hem sol·licitat una vegada més que la Generalitat
de Catalunya concedeixi el Premi Internacional
Catalunya al Sr. Federico Mayor Zaragoza.
 
 - El 25 de març la nostra associació va acollir
l'Assemblea General de la Federació Catalana
d'Associacions i Clubs UNESCO, a la Fundació Josep
Pla de Palafrugell. En el transcurs de l'assemblea va
ser nomenada nova presidenta de la Federació la Sra.
Dolors Reig i Garganta. A la tarda es va fer un
recorregut per un tram de camí de ronda del municipi.
 
 - Es va donar suport al manteniment de l'emissora
Ràdio 4 i a les emissores de RNE a Tarragona, Lleida i
Girona, i es va fer pública la posició contrària al
desmantellament de RTVE. Ràdio 4 va ser la primera
emissora a radiar en català després de la dictadura.
Creiem que hem de tenir una diversitat de mitjans de
comunicació per garantir una informació plural i, per
altra banda, perquè se segueixi fomentant la cultura
catalana des d'aquests mitjans de comunicació.    
Cooperació  - La nostra associació ha participat i ha
donat suport a la marató de donació de sang de
Palafrugell.  - Col·laborem amb UNICEF de Girona
en la venda de roses per la diada de Sant Jordi i en la
venda de nadales durant la campanya nadalenca.

Associació d’Amics de la UNESCO de Palafrugell
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ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA I ESTUDI
DE LA NATURA (ADENC)

ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA I ESTUDI DE LA NATURA (ADENC)
C. Sant Isidre, 140
08208 SABADELL
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 937 171 887
Fax: 937 171 963
E-mail:
Web:
             correu@adenc.cat
          www.adenc.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1982

Nombre d'associats:                                   850

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació Ecologistes de Catalunya, Campanya Contra
el Quart Cinturó, Salvem el Vallès, Plataforma No a la
MAT, Coordinadora per la Salvaguarda del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt, Plataforma Cívica
per la Reducció dels Residus.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'energia i eficiència
energètica, Ordenació del territori, Estudi del medi
natural, biodiversitat i animals salvatges, Ciutats i
ecologia urbana, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
El fi general és la defensa i l'estudi del patrimoni
natural, motiu pel qual es desenvolupen les funcions
següents:
 
 - Promoure activitats dirigides a l'estudi i la defensa
del patrimoni natural de forma coordinada amb altres
entitats que tenen el mateixos objectius.
 
 - Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició
d'altres, informes o estudis relacionats amb el medi i
els seus problemes.
 
 - Participar en els òrgans consultius de l'Administració
quan aquesta ho requereixi.
 
 - Establir relacions amb altres organitzacions
ecologistes en tots els seus àmbits d'actuació.
 
 - Adquirir terrenys mitjançant compra, donació, etc., i
dirigir-ne la gestió a fi de conservar els valors i els
recursos naturals que contingui.

Memòria d'activitats de l'any 2006
 1. Activitats de botànica 
 
 - Sortides de botànica: vegetació de ribera de la ribera
de Vallvidrera, plantes endèmiques, vegetació de Sant
Llorenç i de la serra de l'Obac, orquídies del Montseny,
flors dels Pirineus, fruits de tardor, serra de Bufadors,
l'hivern al torrent de Colobrers.
 - Curs d'introducció a la botànica.
 

 2. Activitats d'ornitologia
 
 - Sortides d'ornitologia: aiguamolls de l'Empordà,
vens de gamarús al parc natural de Sant Llorenç,
l'Escala i l'Estartit, Pla de la Calma, el Montsec i el
Boumort, secans de Lleida, matinal al Ripoll,
vesprada a Can Torrella, observació al puig Castellar,
coneguem el tram mig del riu Ripoll, visita als
aiguamolls de l'Empordà.
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 - Cens d'ocells del Ripoll.
 
 3. Activitats de ciències de la terra
 
 - Sortides de geologia: els conglomerats de
Montserrat, els volcans d'Olot. Descobrim un altre
cap de Creus.
 - Curs de climatologia.
 - Cicle «Les edats de la Terra i dels humans».
 
 4. Activitats d'invertebrats
 
 - Sortides d'invertebrats: les libèl·lules del Rodal, les
papallones del Montseny.
 - Curs d'invertebrats sobre les aranyes: un món per
descobrir.
 
 5. Activitats de micologia
 
 - Curs d'introducció a la micologia.
 - Curs de micologia.
 
 6. Activitats artisticonaturalistes
 
 - Curs de fotografia.
 - Curs per aprendre a fotografiar les plantes.
 
 7. Activitats d'acció ambiental
 
 - Curs sobre el dret i el medi ambient.
 - El Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya
a debat.
 - Jornades sobre Sostenibilitat Energètica.
 - Cicle Galliners: un espai per descobrir i protegir.
 - Xerrades: l'actualitat del Quart Cinturó i de
Torrebonica, presentacions del Parc Agrari del Vallès
(PAV), presentacions de la Campanya Contra el Quart
Cinturó, nova variant Caldes-Sentmenat, pla d'acció per
a la conservació de la biodiversitat i la connectivitat de
la plana del Vallès, planificació territorial i
planejament urbanístic, Pla d'Infrastructures del
Transport de Catalunya, nova autopista C-59 Sant
Feliu de Codines-Centelles, debat sobre la nova
cultura del territori, Gallecs.

- Excursions per conèixer espais naturals: serra de
l'Obac, de la Salut a Sant Nicolau, de Sant Marçal a les
Agulles (Montseny), camí de ronda de l'Ametlla de
Mar a l'Ampolla de Mar, Sant Aniol (Garrotxa),
Montseny, Puigdoure, serra de l'Obac.

8. Activitats per a joves

- Curs «Pensa i difon».

9. Activitats amb la canalla

- Passejada per Ripoll: papallones, anem a buscar
bolets, recollida de glans.

- Estades d'estiu i d'hivern. 

10. Activitats socials 

- Sant Jordi, dia del soci, Festa del Medi Ambient a
Terrassa, passi de diapositives dels socis, actuacions
del grup de participació.

Educació ambiental per a centres d'ensenyament

- Programa d'Educació Ambiental de l'Associació per a
la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC).
- Programa Ciutat i Escola: coordinació i realització de
tallers i xerrades amb l'Ajuntament de Sabadell.
- Participació en el Programa Integrat d'Educació
Ambiental: coordinació i realització de tallers i xerrades
amb l'Ajuntament de Terrassa.
- Activitats amb centres d'ensenyament de Sant
Quirze.
- Revisió de les activitats.

Campanyes de sensibilització

Campanya «Una gla, un arbre» (Sabadell i Martorell);
campanya «I tu ja la portes?»; «L'altra hipoteca: la
hipoteca del planeta»; «El web de l'energia».

Exposicions

- 16a edició de la Mostra de Bolets de Sabadell.

- 6a edició de la Mostra de Bolets de Terrassa.

- 2a Mostra de Bolets de Sant Cugat del Vallès.

- 1a Fira del Bolet de Terrassa.

- Exposició de fotografia «II Instants de Natura».

- Exposició de fotografia «III Instants de Natura».

- Concurs de fotografia de natura.

11. Acció Ambiental 

Campanya Contra el Quart Cinturó; planificació
d'Infraestructures de Transport; Ronda Oest de
Sabadell; Pla d'Energia de Catalunya; línies
elèctriques; Xarxa Natura 2000; carretera forestal de
Coma d'en Vila a Mata-rodona; Gallecs; Parc Agrícola
del Vallès; camp de golf de Torrebonica; camp de
golf de Vilalba; Sentmenat; Palau-solità i Plegamans;
Bigues i Riells; Sant Quirze del Vallès; serra de
Galliners; Matadepera; Polinyà; Sabadell; Sant Cugat
del Vallès.

12. Estudis

- Pla d'acció per a la conservació de la biodiversitat i la
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connectivitat a la plana del Vallès.

- Síntesi de propostes per a la planificació territorial del
Vallès. Avenç del Pla Director Territorial del Vallès.

- Seguiment de papallones diürnes.

13. Publicacions

- Estudi «Infraestructura de transport col·lectiu i
mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona. Una
aplicació al Vallès».

- Estudi «Pla d'acció per la conservació de la
biodiversitat i connectivitat a la plana del Vallès».

- Unitat de mobilitat.

- Tres revistes Ecoadenc.

- Cinc Ecobreus. 

14. Grups de Treball

Grup de botànica, d'ornitologia, de territori, de
papallones, de vuit potes, d'ecologia urbana,
d'excursions, de canalla, de la campanya «Una gla, un
arbre», d'educació ambiental, de participació, de
geologia, de mostra de bolets, consell de redacció de
l'Ecoadenc.     

Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC)
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FUNDACIÓ ECA GLOBAL

FUNDACIÓ ECA GLOBAL
C. Terré, 11-19
08017 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 535 300
Fax: 932 535 301
E-mail:
Web:
             bcn@fundacionecaglobal.org
          www.fundacionecaglobal.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2004

Nombre d'associats:                                   1

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Dret ambiental, Ciutats i
ecologia urbana, Mobilitat urbana i ús de la bicicleta,
Economia sostenible

Objectius:
La Fundació ECA Global dedica les seves activitats a
participar directament i col·laborar amb altres entitats
públiques i privades en el foment i desenvolupament
de:  - La preservació i la cultura del medi ambient.
 - La ciència.
 - La qualitat.
 - La investigació, el desenvolupament i la innovació
tecnològica.
 - La formació.
 - Les arts.
 - La cultura.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Conveni per al patrocini del II Congrés Nacional i
la I Trobada Iberoamericana sobre Prevenció i
Seguretat als Estadis de Futbol. 
 
 - Taula rodona per analitzar les polítiques relatives a
les situacions d'urgència en les catàstrofes naturals,
sota la presidència de l'Honorable Consellera
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Montserrat
Tura i amb la presència de la presidenta de la Fundació
Eduqual, Vicky Sherpa.
 
 - Coordinació, organització i direcció del I Congrés
Català de la Bicicleta, celebrat el mes de juny a
Barcelona a l'Edifici del Fòrum i patrocinat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona. Varen ser unes jornades on s'intentà
aconseguir un ampli consens envers les millors eines

per impulsar l'ús de la bicicleta. Es presentà una
enquesta general sobre la bicicleta i un pla estratègic.
Fruit de l'èxit del I Congrés, al setembre, i aprofitant
la Setmana de la Mobilitat Sostenible, els
representants dels partits parlamentaris que es
presentaven a les eleccions van signar el manifest del
I Congrés Català de la Bicicleta, pel qual es proclama
el dret a anar en bicicleta i el dret a consolidar una
cultura que n'afavoreixi l'ús. Com a conseqüència de
tot això, la Generalitat ha renovat la seva confiança en la
fundació i ens ha encarregat el manteniment de la
secretaria per al segon congrés l'any 2008.
 
 - Conveni de col·laboració en matèria de formació
entre la Federació d'Associacions d'Antics Alumnes i
Amics de les Universitats Espanyoles, l'Entitat
Col·laboradora de l'Administració (ECA) i la Fundació
ECA Global. Mitjançant aquest conveni es faran
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activitats de formació presencial, semipresencial i
teleformació.
 
 - Organització de la presentació del llibre Inventario de
túneles ferroviarios de España a la seu sevillana del
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
L'acte comptà amb l'assistència de Teófilo Serrano,
director de l'Ens Gestor dels Ferrocarrils Andalusos.
 
 - Publicació dels llibres El auditor de calidad i
Reglamento electrotécnico para baja tensión
conjuntament amb la Fundació Confemetal. L'objectiu
de la publicació d'aquests llibres és que serveixin com
a guies a professionals i tècniques per profunditzar en
els seus coneixements.
 
 - Un disseny per a «La sal de la vida». Amb la
col·laboració del Consorci de les Vies Verdes de
Girona, del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava,
de l'Associació de Disseny Industrial del Foment de les
Arts Decoratives i dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, la fundació convocà un concurs destinat a
dissenyadors per a la confecció del símbol identificatiu i
representatiu de «La sal de la vida». Al mes de juliol
el jurat proclamà guanyador del concurs el Projecte
Gonza. D'aquesta manera, la fundació continua el seu
projecte, iniciat l'any 2005, envers la valoració i
promoció de l'ús de les vies verdes de Girona.
 
 - Mobilitat sostenible. Vel Mundial. La fundació va
estar present al Congrés Velo Mundial, celebrat a
Ciutat del Cap (Sud-àfrica), on va exposar les
estratègies de la implantació de les polítiques
favorables a la bicicleta a Catalunya. D'altra banda,
també es col·labora en la implantació de la bicicleta
arreu d'Espanya. El 2007 estarem presents a Velocity,
a Munic.
 
 - Conveni de col·laboració amb la fundació privada
catalana Escola de Treball del Ripollès - Fundació
Eduard Soler, pel qual ambdues institucions acorden
avançar en els camps de la formació i la certificació. Amb
aquest acord, es pretén formar, avaluar i certificar les
capacitats tècniques de les persones.
 
 - Jornada de canvis en la formació professional per al
treball i la formació. La fundació, conjuntament amb
l'Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament
de Persones (AEDIPE) i ECA Formació, celebrà a finals
d'any aquesta jornada tècnica. S'exposaren temes
com el canvis en la formació professional en el model
actual i l'aprenentatge virtual.

Fundació ECA Global
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INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS

INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS
C. Pere Francès. 12,1r 2a
07800 EIVISSA
EIVISSA I FORMENTERA
Telèfon: 971 312 775
Fax: 971 312 775
E-mail:
Web:
             info@estudiseivissencs.cat
          www.estudiseivissencs.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1949

Nombre d'associats:                                   550

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear, Institut
d’Estudis Catalans, Universitat de les Illes Balears,
Grup d’Estudis de sa Naturalesa, Plataforma per la
Llengua.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Ordenació del
territori, Turisme sostenible, Publicacions
especialitzades, Llengua

Objectius:
L'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) és una entitat
fundada l'any 1949 que va néixer amb la finalitat de
protegir el patrimoni natural i cultural de les illes
Pitiüses. Aquesta protecció no es podia fer sense
vindicar en primer lloc la llengua pròpia, el català. En
l'actualitat, l'IEE és membre de la Coordinadora de
Centres d'Estudis Locals de Parla Catalana i de la
Confederació Espanyola de Centres d'Estudis Locals, i
és una entitat adscrita a l'Institut d'Estudis Catalans.
En una societat com l'eivissenca, caracteritzada per la
manca de vertebració social i d'esperit associatiu,
poques entitats formen part d'aquest grup restringit i
selecte d'associacions cinquantenàries.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Publicacions
 
 Periòdiques:
 - Revista Eivissa, número doble 44-45.
 - Almanac El Pitiús 2007.
 
 Llibres:
 - Flors silvestres d'Eivissa pintades amb aquarel·les,
de Patricia Efford. 
 - La història del meu avi, de Maria Esther Marí Marí.
 - Cançoneret de Sant Josep, dels alumnes de cinquè
de primària del Centre Primari l'Urgell de Sant Josep.
 - Aproximació a la cançó tradicional d'Eivissa i
Formentera, de Jaume Escandell Guasch.  Activitats

 
 - Concessió de la Menció d'Honor Sant Jordi 2006 a
Marià Torres Torres Rafal i celebració d'un sopar de
germanor.  - Exposició i venda de llibres a s'Alamera
d'Eivissa el dia de Sant Jordi.  - Celebració de la Festa
de la Nit de Sant Joan, organitzada, juntament amb
l'Associació Vuit d'Agost, a es Cubells la nit del 23 de
juny. Actuació del grup El Pont d'Arcalís i lectura del
manifest. Encensa dels tradicionals nou foguerons a
càrrec de la colla de dimonis Es Mals Esperits.  -
Celebració, del 3 de novembre del 2005 al 19 de febrer
del 2006, del cicle de conferències «Les
transformacions del nostre entorn», al Club Diario de
Ibiza. El cicle s'organitzà conjuntament amb la
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Fundació la Caixa. Les conferències corresponents a
l'any 2006 van ser les següents:
 12 de gener : «Una transformació ambiental
sostenible? La difícil tasca de conciliar
desenvolupament i sostenibilitat», a càrrec de
Joandomènec Ros i Aragonès.
 26 de gener: «L'evolució de l'estat de les autonomies i
la reforma dels estatuts», a càrrec de Carles Viver i Pi-
Sunyer.
 10 de febrer: «El pensament actual: entre el dogma i
la indiferència», a càrrec de Josep-Maria Terricabras.  
- Celebració, del 6 a l'11 de novembre, del XXXII
Curs Eivissenc de Cultura, a la  Sala de Cultura de Sa
Nostra, sota el títol «L'Alguer. Terra i cultura». Els
actes foren els següents:
 Dia 6, conferència «Història de l'Alguer i l'Alguer
actual», a càrrec de Carlo Sechi, llicenciat en Ciències
Polítiques.
 Dia 7, conferència «El català de l'Alguer», a càrrec
d'Antoni Nughes, llicenciat en Teologia.
 Dia 8, conferència «La literatura algueresa», a càrrec
de Carlo Demartis, llicenciat en Lletres Clàssiques.
 Dia 9, conferència «Territori i ambient a l'Alguer», a
càrrec d'Antoni Torre, doctor en Ciències Biològiques. 
 Dia 10, lliurament del Premi Baladre i concert de
música algueresa, a càrrec de Claudio Sanna & Rall
Trio, una col·laboració entre el cantant, recercador i
compositor de l'Alguer, Claudi Sanna, i dos músics
catalans, Andreu Ubach i Josep Maria Cols, de la qual
sorgeix un repertori constituït d'antigues balades i
cançons d'autor en català de l'Alguer. 
 Com a cloenda, el dissabte dia 11 es va fer una
excursió a Dalt Vila, coordinada pel Grup de
Coneixement del Medi de l'Institut d'Estudis
Eivissencs.   En relació amb el XXXII Curs Eivissenc
de Cultura, es va organitzar un viatge a l'Alguer, del 6
al 9 de desembre.
 Totes les activitats del Curs Eivissenc de Cultura
s'han organitzat conjuntament amb l'Associació Vuit
d'Agost.   - Organització, conjuntament amb
l'Associació Vuit d'Agost, dels cursos de català per a
adults, en col·laboració amb els ajuntaments d'Eivissa i
Sant Josep.  - El Grup de Coneixement del Medi,
adreçat a persones interessades en el coneixement
d'Eivissa, va continuar les seves sortides mensuals a
diferents llocs de l'illa, coordinades per Vicenç Ribas i
Josep Antoni Prats.  - El Grup d'Economia i Societat
va organitzar, mitjançant conveni amb l'Ajuntament
d'Eivissa, una sèrie de conferències i jornades dins
del Pla d'Excel·lència Turística:
 Jornada de debat sobre el model turístic d'Eivissa (27
de maig).
 Congrés Internacional sobre el Model Turístic del
Litoral Mediterrani. Un estudi de cas (30 de
novembre, 1 i 2 de desembre, a can Ventosa).
 Es concediren 1,5 crèdits de lliure configuració per
part de la Universitat de les Illes Balears (UIB).  -
Contractació d'una gestora cultural a fi d'agilitzar les
operacions administratives de l'Institut d'Estudis

Eivissencs, potenciar el funcionament de l'entitat i
permetre obrir nous camins de difusió de la nostra
llengua i cultura. Marga Serra Serra, llicenciada en
Història de l'Art, començà a desenvolupar les seves
tasques a partir del mes de setembre.
 Aquesta acció ens permet atendre i informar millor els
socis, agilitzar intercanvis culturals amb altres entitats
del nostre àmbit lingüístic, gaudir d'una major presència
als mitjans de comunicació, mantenir al dia la nostra
correspondència, gestionar millor els actes culturals,
mantenir suports a iniciatives sorgides de la societat
civil (Plataforma Antiautopistes, Plataforma Eivissa al
Límit, etc.).  - Renovació, actualització i ampliació
contínua del lloc web.  - Pronunciament favorable a la
protecció com a bé d'interès cultural de l'edifici de Sa
Graduada i del pont de can Sala (Sant Jordi) i com a
bé catalogat de quatre capelles de devoció popular.  -
Registre del domini «.cat» per a l'IEE.  - Participació
amb el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) i
Amics de la Terra en un procés de recollida de firmes
a favor d'una iniciativa legislativa popular per a la
protecció del territori.  - Buidatge i catalogació del llegat
Villangómez.   - Assessorament lingüístic a institucions
públiques i privades (toponímia, retolació de carrers,
fullets publicitaris, documents oficials, etc.).  -
Traducció de documents al català.  - Continuació de la
tasca d'assessorament i millora de la biblioteca de
l'institut, especialitzada en temes eivissencs i lingüístics
i servei de consulta de llibres.  - Acceptació de nous
socis.  - Port d'Eivissa: elaboració d'informes i articles
d'opinió als mitjans de comunicació.  - Renovació del
mobiliari de l'aula destinada als cursos de català.  -
Potenciació dels contactes amb altres organitzacions,
com la  Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla
Catalana, l'Obra Cultural Balear, la Federació
d'Organitzacions per a la  Llengua Catalana, Òmnium
Cultural, el Patronat Ramon Muntaner, etc.   - Petició
d'ingrés a l'Institut Ramon Llull, conjuntament amb
l'Institut Menorquí d'Estudis.  - Ens seguim
pronunciant en temes relacionats amb l'ús del català
als diversos mitjans de comunicació, com ara les
retransmissions de futbol (TV3, IB3, La Sexta, etc.),
cadenes de supermercats (Caprabo) i la reducció
d'hores d'emissió en català de RTVE.     Participació de
l'IEE  - En el Consell Assessor del Gabinet
d'Onomàstica (Toponímia i Antroponímia) de la UIB.  -
En el Consell Municipal de Participació Ciutadana de
l'Ajuntament d'Eivissa (en representació de les entitats
culturals).  - En el Fòrum d'Educació Ambiental de les
Illes Pitiüses.  - En la Càtedra Alcover-Moll-
Villangómez.  - En la Coordinadora de Centres
d'Estudis de Parla Catalana.  - Amb GEN i Amics de
la Terra a la plataforma «Eivissa al límit».  -
Organització, conjuntament amb l'Associació Vuit
d'Agost, del Correllengua, els dies 17 i 18 de
novembre. A l'activitat participaren 600 persones
(sopar-concert, cursa popular i correfoc).
L'assistència als actes s'ha consolidat i ha augmentat
en l'edició d'enguany.   - Presència a la Plataforma 
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Antiautopistes.  - Participació a la Trobada d'Escoles
amb l'APREP i FAPA.  - Participació en el Consell de
Redacció de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.

Institut d’Estudis Eivissencs
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ECOSERVEIS

ECOSERVEIS
C. Salvat Papasseit, 1
08003 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 93 459 00 22
Fax: 
E-mail:
Web:
             ecoserveis@energiasostenible.org
          www.ecoserveis.net

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1992

Nombre d'associats:                                   3

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Energia Intel·ligent - Europa.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Canvi climàtic i
energies contaminants, Consum, Comunicació i
educació ambiental

Objectius:
Ecoserveis és una entitat sense ànim de lucre que
proporciona productes i serveis en l'àmbit de les
energies renovables, l'eficiència energètica i el medi
ambient.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- «Expo KW: una aproximació a la cultura energètica.»
 Exposició itinerant que materialitza els conceptes de
potència i energia. Exposada a Girona, Lleida,
Barcelona, Reus, Igualada, la Universitat Autònoma de
Barcelona, Manresa i Juneda, entre d'altres. Més
informació de l'activitat a http://www.expokw.info.  -
Curs d'energies renovables i eficiència energètica a
la  Fàbrica del Sol. Novembre 2006.  - Projecte
europeu «Kyoto in the Home».  - Kits d'educació:
maquetes de cases amb diferents característiques
(aïllades, sense aïllar, etc.) per provar les pèrdues de
calor o diferents materials per notar diferents
sensacions tèrmiques.  - Participació a la Fira Ecoviure
de Manresa.  - Publicacions. Document de confort
tèrmic en els habitatges.

 
 

Ecoserveis
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ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA

ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA
Pg. Fabra i Puig, 274
08031 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 296 518 / 628 903 500
Fax: 
E-mail:
Web:
             ecologistesenaccio.cat@pangea.org
          www.ecologistesenaccio.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   180

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              A
través de la confederació estatal, Ecologistes en Acció
participa en les xarxes ecologistes europees i
mundials CAN, EEB, etc.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les
edats, adults, infants i/o joves i gent gran

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Energies renovables, Risc nuclear i infraestructures
energètiques, Ús de l'aigua

Objectius:
Ecologistes en Acció de Catalunya és una xarxa de
persones i grups ecologistes, ecopacifistes,
conservacionistes i de defensa dels animals.
Treballem per aconseguir una societat ecològicament
sostenible. Funcionem de manera assembleària i
compartim experiències, materials i recursos, amb
independència dels poders polítics i empresarials.
Actuem sense ànim de lucre i amb el treball voluntari.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats d'Ecologistes en Acció de Catalunya (EeAC),
per àrees de treball  1. Aigua  Posicionament actual: 
 Treballem per una nova cultura de l'aigua (NCA) des
del nostre àmbit d'incidència. Estem especialment
centrats en la gestió de l'aigua en l'àmbit urbà, amb
l'objectiu de fomentar l'estalvi i l'eficiència per part
de l'usuari, les companyies subministradores de
l'aigua i els ajuntaments. Treballem en col·laboració
amb altres grups i xarxes per a la recuperació d'espais
naturals aquàtics i el desenvolupament dels principis de
la nova cultura de l'aigua al nostre territori. 
 
 Participació activa i activitats: 

 - Disseny i seguiment dels diversos projectes
d'estalvi i eficiència de l'aigua englobats dins del
projecte «Catalunya estalvia aigua» realitzats aquest
any a Mataró, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Sant
Cugat. 
 - Xarxa per la Nova  Cultura de l'Aigua (XNCA). 
 - Xerrades i tallers d'educació ambiental sobre la
NCA, tant a nivell de jornades tècniques com a nivell
d'associacions de barri i escoles que ho sol·liciten. 
 
 Educació ambiental: 
 Totes les activitats d'educació ambiental es poden
consultar a
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http://www.ecologistesenaccio.cat/temes/aigua/INFOR
ME CEA 2-2.pdf.   2. Energia  Seguiment genèric en
l'àmbit de Catalunya: 
 Canvi climàtic, model energètic, energia nuclear,
ITER i energies renovables. Àrees d'incidència: 
 - Denúncia de les centrals tèrmiques convencionals
(CT), oposició a les CTCC. 
 - Estudi i suport crític del desenvolupament de
l'energia eòlica i seguiment de l'evolució de la qualitat
de l'aire en zones de CT i altres espais. 
 
 Participació activa en: 
 - Plataforma d'oposició a la CTCC de Martorell. 
 - Plataforma d'oposició a la CTCC del port de BCN. 
 - Estem incidint especialment sobre la problemàtica de
la CT de Cercs amb suport local.  Activitats: 
 - Edició de la Guia sobre el futur de l'energia eòlica a
Catalunya.
 - Participació com a Ecologistes en Acció de Catalunya
en jornades i xerrades sobre energia eòlica i energies
netes.
 
 
 3. Residus  Posicionaments actuals:
 - Suport a les tecnologies fredes: compostatge i
metanització, i rebuig de la incineració i l'abocament en
massa com a mètodes de tractament. 
 - Suport actiu a la recollida selectiva porta a porta i
passiu a la que es fa amb contenidors separats.
 - Oposició al desplegament de la recollida pneumàtica i
dels contenidors bicompartimentats i als soterrats.
 - Tancament immediat de l'abocador del Garraf i
necessitat d'obrir-ne un, com a mínim, per dipositar el
rebuig (sempre amb selecció prèvia) de l'àrea
metropolitana de Barcelona. Oposició a la seva
exportació fora d'aquest àmbit territorial.
 - Considerem que s'han d'adoptar polítiques que
incentivin econòmicament qui ho fa bé i penalitzar les
males pràctiques.  Participació activa: 
 - Comissió de seguiment del Programa Metropolità de
Gestió de Residus Municipals (PMGRM) i anàlisi del
desplegament de la recollida selectiva de matèria
orgànica.
 - Comissió de seguiment de l'Ecoparc II (seguiment
crític de l'evolució de l'Ecoparc II, amb la presentació
d'un estudi-balanç del seu primer any) i de la gestió de
les deixalles que duen a terme els municipis que les
portaran a aquesta instal·lació.  Activitats:
 - Comunicats denunciant l'anomenat Ecoparc de la
Mediterrània i la situació de l'abocador del Garraf.
 - Seguiment de la recollida porta a porta als diversos
municipis on s'aplica.
 - Organització de les jornades de desenvolupament del
projecte «Els residus a l'escola sostenible» en un
CEIP de la ciutat de Barcelona.
 - Pacte dels residus.  4. Territori  Posicionaments
actuals:
 Situació actual de la problemàtica i posició de les
diferents entitats ecologistes: en un context

d'urbanització massiva i no planificada, s'han format o
s'estan formant diverses plataformes d'oposició
comarcal o supracomarcal que s'ajunten al voltant
d'una reivindicació: la moratòria urbanística. Aquesta
coordinació reflecteix el desig de superar el que s'ha
donat fins ara -l'oposició puntual que fa moure
persones i entitats de la zona concreta que amenaça
cada projecte- i apostar per una visió més global del
problema.
 
 Participació activa en: 
 - Coordinadora per la Defensa de Can Fenosa.
 - Revitalització de l'Assemblea en Defensa de Gallecs.
 Altres activitats:
 - Plataformes del Vallès.
 - Oposició al Pla Urbanístic dels Muntanyans, a
Torredembarra.  5. Mobilitat  Posicionaments actuals:
 El grup de mobilitat està centrat en l'àrea de Barcelona
i rodalies i pretén ressaltar aquelles polítiques que van
encaminades a una mobilitat més sostenible, posant
de manifest quina és la realitat dels propòsits fets per
l'Ajuntament en aquesta matèria.
 
 Activitats realitzades: 
 - Edició de la Guia de la Barcelona insostenible.
 - Elaboració de l'estudi sobre l'estat actual dels carrils
bici a Barcelona.
 - Reivindicacions puntuals (per exemple, presentació
de 50 denúncies simbòliques al síndic de greuges per
invasions dels cotxes al carril bici a Barcelona).
 - Participació en la massa crítica.
 - Col·laboració amb els veïns i les veïnes de la Sagrada
Família en el disseny de les superilles de mobilitat
pacificada.     Activitat per a grups d'Ecologistes en
Acció de Catalunya  - Cànem - Ecologistes en Acció 
Som un grup estable de gent (sis persones) que fem
reunions setmanals i tenim una bona relació amb
entitats alternatives i altres de Mollet (Tio Canya, La
Maketa, ERC, EUiA, Casal Cultural, etc.). Duem a
terme activitats de difusió sobre la problemàtica
ambiental. Fem diferents passis de vídeo, xerrades, etc.
Organitzem bicicletades per Mollet. Treballem amb la
idea de millorar la mobilitat i fer més humana la
ciutat: implantar més zones de vianants, pacificar el
trànsit, afavorir l'ús de la bici i els serveis públics,
tancar el pas als cotxes en diferents carrers. Treballem
la defensa de Gallecs: revitalització de l'Assemblea en
Defensa de Gallecs, denúncies als mitjans de
comunicació, presentació d'alternatives a diferents
projectes que empitjoraran Gallecs (cementiri, zones
d'esbarjo, carretera de Gallecs, horts,etc.). Participació
en plataformes molletanes: Mollet Respirable,
Plataforma Aturem la Guerra, Plataforma
Antiglobalització de Mollet. Defensa contra la
criminalització dels moviments socials a Mollet, entre
els quals el Cànem.  - La Xopera  La nostra associació
ha complert tres anys. Durant aquest any els nostres
objectius han estat continuar la defensa de la serralada
de Marina i denunciar les agressions al medi ambient
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(tala d'arbres, l'abocador del riu Besòs, abocaments
indiscriminats). Fem reunions periòdiques amb la 
Plataforma Pro Serralada de Marina. Participem en la
campanya de rebuig a l'Ecoparc. Realitzem sortides i
excursions naturistes.   - Grup de medi ambient de
Montcada i Reixac  En aquests moments el grup té
18 socis. Les persones que treballem activament som
cinc i ens trobem cada 15 dies. Treballem al municipi
en temes ambientals. Volem aprofundir amb entitats i
persones del municipi en el concepte «una altra
democràcia és possible», amb actuacions que fomentin
la participació de les persones i la capacitat de decisió
sobre els temes que ens afecten, enfront de les
actituds cada vegada més dictatorials i excloents de
les administracions.
 Promovem l'educació ambiental al municipi amb les
xerrades, el butlletí i tenint presència en els diferents
actes públics, com ara fires amb parades, etc.
Organitzem xerrades (sobre residus, globalització,
habitatges bioclimàtics, etc.). Participem en la comissió
de seguiment de l'Ecoparc de Montcada i Reixac, la
comissió dels COV de Montornès i Montmeló, la
plataforma de la serralada de Marina, la plataforma
«Aturem la guerra» de Montcada i Reixac, el Pla
Estratègic de Montcada i Reixac, la plataforma contra
el túnel del Turó del Pla Directori d'Infraestructures
(PDI), la plataforma per al transport públic de
Montcada. Elaborem un butlletí que surt cada tres
mesos i que paguem amb la subvenció de
l'Ajuntament. Fem articles i entrevistes amb els
mitjans de difusió locals i comarcals.  - Animal Help 
Tenim uns 80 socis (amb quota i sense). Alguns
col·laboren fent feines per a l'organització en la
mesura de les seves possibilitats. Treballem per la
defensa dels animals. Mantenim el centre d'animals
de Palau-solità i Plegamans. Treballem en la campanya
contra la instal·lació de la granja de cria de primats a
Camarles.
 Estem cercant fons per poder mantenir els animals
(WSPA). Volem aconseguir que a la delegació de Sant
Andreu de la  Barca s'obri un refugi d'animals, i que
s'acompanyi d'un projecte educatiu, amb voluntaris,
però sempre gestionat per l'Ajuntament. Volem que
s'hi impliqui tothom, des dels nois i noies dels
instituts, els nens i les nenes de les escoles, empreses i
particulars (adopcions i apadrinaments). Esterilització
de les colònies de gats. Canvi de funcionament de la
Delegació Territorial de Barcelona de l'Oficina de
Protecció dels Animals. Participació en les
modificacions de la nova llei de protecció dels animals.

Ecologistes en Acció de Catalunya
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CASA DE L’AIGUA

CASA DE L’AIGUA
Pl. Carrilet, 1
43500 TORTOSA
BAIX EBRE
Telèfon: 977 445 471
Fax: 976 761 572
E-mail:
Web:
             casaigua.fnca@unizar.es
          www.unizar.es/fnca

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1998

Nombre d'associats:                                   196

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Fundació Alternatives, Fundació Avina, WWF/ADENA,
Ecologistes en Acció, Greenpeace, AEMS Rius amb
Vida, COAGRET, Consell Mundial de l’Aigua,
Aquanet, Fundació Ecomediterrània Anna Lindh,
Plataforma en Defensa de l’Ebre

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Contaminació
i infraestructures de l'aigua, Ecosistemes aquàtics,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Ciutats i
ecologia urbana

Objectius:
- Promoure, fomentar i desenvolupar tota classe
d'activitats d'investigació relacionades amb estudis
hidrològics.
 
 - Potenciar la formació tècnica de postgraduats i
professionals en temes científics relacionats amb la
nova cultura de l'aigua.
 
 - Desenvolupar activitats educatives que afavoreixin
el coneixement, el desenvolupament i la implantació de
la cultura de l'aigua.
 
 - Promoure, fomentar i desenvolupar projectes de
cooperació, col·laboració i intercanvi d'estudis i
activitats amb altres entitats anàlogues.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Fires  Participació a la Fira Ebre Ambient de Tortosa
amb un estand, organització d'una taula rodona sobre
regadius i presentació del Congrés Delta +10, 2n
Congrés de Desenvolupament Sostenible i
Conservació del Delta de l'Ebre.   També vam
participar a la Festa de l'Aigua, celebrada a Barcelona
el 18 de març, amb un estand on es va projectar el còmic
produït per la mateixa Fundació Nova Cultura de
l'Aigua (FNCA) Què ha de ser de nós?  Els objectius
de participar en fires són: promoure la conscienciació
ciutadana sobre la nova cultura de l'aigua i potenciar
l'intercanvi directe i la col·laboració entre entitats

catalanes que treballem el tema de l'aigua.  
 Presentacions de llibres  Dones en moviment. Una
anàlisi de gènere de la lluita en defensa de l'Ebre i
Cálculo hidráulico de las conducciones libres y
forzadas. Una aproximación a los métodos
estadísticos. El primer va ser elaborat per Eva Alfama
i Neus Miró i el segon va ser presentat per Pedro
Arrojo Agudo i per Josep Maria Franquet i Bernis.  
Els objectius són donar a conèixer estudis socials,
ambientals i econòmics sobre la nova cultura de l'aigua
i reflexionar conjuntament sobre el paper dels
diferents sectors socials en els moviments socials. En
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total van participar-hi unes 100 persones.  
 Exposicions  Amb l'Ajuntament de Tortosa i la
Plataforma en Defensa de l'Ebre, vam fer possible
que l'exposició «Som aigua. La nova cultura de
l'aigua», coproduïda per la  Fundació Casa i l'Obra
Social Caixa Sabadell, estigués ubicada a la Casa de
l'Aigua durant dos mesos. A part d'un horari de
visites prèvia demanda, es van monitoritzar visites,
les quals van ser aprofitades sobretot per alumnes en
edat escolar. Van visitar-la unes 1.000 persones.  
 Jornades  Participació en la difusió i el suport logístic a
les jornades organitzades per la Unió Internacional per
a la Conservació de la Natura i els seus Recursos
(UICN) al setembre a Tortosa, amb temàtica de
comunicació, educació i participació en temes d'aigua en
referència a la Directiva marc de l'aigua.  Jornades de
treball «La participació en la revisió dels plans de conca.
Demarcació hidrogràfica de l'Ebre», que es van celebrar
el 3 de juny a Saragossa.  
 Grups de treball  El 24 de juliol van visitar la Casa
de l'Aigua un grup de joves de Le Pui en Velay i de
Tortosa, que coordinava l'associació juvenil Obre't
Ebre. Primer vam explicar-los què era la nova cultura
de l'aigua, vam fer un debat sobre la Nova  Política
Europea de l'Aigua i sobre què els havia sobtat als
companys francesos de la gestió i la concepció de
l'aigua a Tortosa. A la tarda vam anar al Racó del
Moro, un toll d'aigua enmig del parc natural dels
Ports.  
 Cinefòrum  Els dimecres de novembre vam organitzar
un cicle de projeccions audiovisuals i debat posterior.
Els objectius són sensibilitzar la ciutadania sobre les
problemàtiques que es deriven d'una mala gestió de
l'aigua, crear un espai de diàleg i debat i reforçar i
buscar nous vincles entre la Casa de l'Aigua i la
població. L'assistència fou d'unes 20 persones per
sessió.  
 Tallers  Taller participatiu a la Casa de l'Aigua
coordinat per representants del projecte europeu
«Matisse» amb l'objectiu de fer una diagnosi de les
problemàtiques fonamentals al delta de l'Ebre, una
anàlisi dels elements de gestió i de (in)sostenibilitats al
delta i determinació de processos d'avaluació local i
global.  
 Xerrades  El 29 de setembre, el Casal Popular
Panxampla i el Grup d'Estudi i Protecció dels
Ecosistemes del Camp (GEPEC) van organitzar una
xerrada-debat sobre els camps de golf i les
urbanitzacions. Van assistir-hi unes 80 persones i el
debat va posar de manifest la preocupació social per
l'ordenació del territori i la política territorial.  
 Altres  - Consultoria i assistència per a la dinamització
de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre (CSTE).   - Taules de participació entre la
Fundació Nova Cultura de l'Aigua (FNCA) i
l'Agència Catalana de l'Aigua.   - Seguiment de la
Directiva marc de l'aigua (DMA)-Aquanet.   -
Elaboració d'un avantprojecte d'«Estalvi d'aigua a les
Terres de l'Ebre».

Casa de l’Aigua
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MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA
GABELLA

MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA
C. Major, 6
17401 ARBÚCIES
SELVA
Telèfon: 972 860 908
Fax: 972 860 983
E-mail:
Web:
             memga@arbucies.org
          www.palahi.es/memga

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1983

Nombre d'associats:                                   1

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Comunicació i educació
ambiental, Patrimoni cultural

Objectius:
El Museu Etnològic del Montseny, la Gabella
(MEMGA) és un centre de conservació, difusió,
investigació i exposició del patrimoni cultural del massís
del Montseny, implicat en la dinamització cultural,
social i econòmica del seu territori. El museu vol
remarcar els aspectes que tenen a veure amb la relació
entre l'home i el medi, essencial per entendre l'actual
forma de vida i la formació del paisatge del massís. Les
seves activitats de difusió o formació, i els seus estudis o
projectes estan en consonància amb els objectius de la
institució, per això les activitats que fan referència al
medi ambient es tracten sempre des del vessant
etnològic, és a dir, humà. L'àmbit d'actuació és
supracomarcal: el massís del Montseny i la seva àrea
d'influència.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Durant el 2006 el Museu Etnològic del Montseny va
acollir, organitzar i coorganitzar diverses activitats
relacionades amb el medi ambient:   Jornades de
formació
 
 - Exposició del XVIII Concurs de Fotografia
Naturalista, del 7 al 19 de març del 2006. L'exposició
organitzada per l'Associació de Naturalistes de Girona
presenta les obres finalistes del concurs.
 
 - Exposició «Prevenció i foment de la recollida
selectiva», del 3 al 9 d'abril. Exposició organitzada pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya per fomentar la recollida selectiva de
residus. 

 
 -Exposició «La mar de deixalles», de l'11 d'abril al 2
de maig. Exposició organitzada per l'Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona, Centre
d'Estudis del Mar.
 
 - Exposició «El món de les papallones», del 30 de maig
al 2 de juliol. Exposició de l'entomòleg Joan Condal,
que presenta una col·lecció de més de 2.500 insectes. 
 
 - Conferència «El món de les papallones», el 2 de
juny, a càrrec de l'entomòleg Joan Condal.
 
 - Taula rodona «Un paisatge de boscos i aigua»,
coorganitzada pel Museu Etnològic del Montseny, el
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Museu Aragay, el Centre Cultural Europeu de la
Natura i el Museu de les Guilleries, el 4 de maig a
Girona en el marc de les activitats complementàries a
l'exposició «Entre el Montseny i les Guilleries».
 
 - Conferència «La conservació del patrimoni com a
eix de desenvolupament local dels pobles del
Montseny i les Guilleries», el 25 de maig, a Girona, a
càrrec de Josep Manuel Rueda (director del Museu
d'Art de Girona) i Martí Boada (professor de Ciències
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona)
en el marc de les activitats complementàries a
l'exposició «Entre el Montseny i les Guilleries». 
Estudis
 
 - Projecte d'investigació «El mas al Montseny», del
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, portat a terme conjuntament amb el
Departament d'Antropologia de la Universitat de
Barcelona i la  Universitat Politècnica de Catalunya.
Les tasques es van centrar en la finalització de la
redacció, l'elaboració de conclusions i la recerca
d'imatges, així com en tasques de documentació
arquitectònica d'edificis singulars.  Projectes educatius
 
 L'oferta pedagògica del museu s'estructura en
itineraris i tallers, en els quals es remarca la relació
existent entre les persones i el medi, el Montseny.
Aquesta oferta consisteix en «Montseny natura»
(itinerari de natura), «Montseny monumental»
(itinerari històric i arquitectònic), «Montseny rural»
(itinerari d'activitats agropecuàries i forestals),
«Montseny industrial» (itinerari d'activitats
industrials) i «Montseny dels poetes» (itinerari
literari). El tallers són: «La castanyeda», «El
pomàrium», «El joc tradicional» i «La riera i el bosc de
ribera».   Publicacions
 
 - Entre el Montseny i les Guilleries, DVD de vocació
turística, però també de difusió dels valors patrimonials
de la muntanya. 
 
 - Tura, J. El mas al Montseny. Transformacions
socioeconòmiques i canvis en el paisatge, a Perxada
41, Ajuntament d'Arbúcies, 2006.

Museu Etnològic del Montseny, la Gabella
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AGRUPACIÓ NATURALISTA I
ECOLOGISTA DE LA GARROTXA (ANEGX)

AGRUPACIÓ NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA GARROTXA (ANEGX)
Mas les Mates
17800 OLOT
GARROTXA
Telèfon: 972 272 521
Fax: 
E-mail:
Web:
             naturalistesgarrotxa@gmail.com
          http;//anegxdelagarrotxa.blogspot.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1980

Nombre d'associats:                                   186

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              SEO-
Birdlife, CST (Centre per a la Sostenibilitat
Territorial) i ET (escola del Territori de Catalunya),
DEPANA, CCUB (Coordinadora Catalana d’Usuaris
de la Bicicleta), ASSOCIACIÓ HÀBITATS (Projecte
Rius)

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Mobilitat urbana i ús de la bicicleta, Comunicació i
educació ambiental

Objectius:
- Estudiar, divulgar i protegir el medi natural.
 
 - Dur a terme activitats d'educació ambiental (àmbit
escolar i públic en general).
 
 - Participar en campanyes i projectes que treballin per
l'equitat social en el món.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Secretaria de la Coordinadora d'Entitats de Defensa
de l'Alta Garrotxa (CEDAG)  - Coordinació de la
CEDAG. Entitats membres: Centre Excursionista
d'Olot, Amics de l'Alta Garrotxa, delegació a la
Garrotxa de la ICHN, Centre Excursionista de
Banyoles, Centre Excursionista Empordanès,
IAEDEN, LIMNOS, ANEGx, delegació a La Garrotxa
d'Omnium Cultural, Centre per a la Sostenibilitat
Territorial (CST), OVOXO (Associació Cultural
d'Oix), AAHH de l'Alta Garrotxa, AAVV del Mont-

Bassegoda.  - Participació en les reunions bimestrals de
la  Comissió Executiva del Consorci per a la Protecció
de l'Alta Garrotxa.     Educació ambiental formal  -
Cursets i activitats de coneixement de la fauna i la
flora amb nens i nenes de diverses edats a la majoria
d'escoles de primària de la  Garrotxa (una mitjana de
1.000 alumnes i unes 6 hores de docència per
alumne). Algunes d'aquestes activitats es fan en
conveni amb l'IME de l'Ajuntament d'Olot i el
Consorci de l'Alta Garrotxa.     Estudis  - Estudi de les
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poblacions de la tortuga d'aigua (illa de Fares, riu
Fluvià), el duc (Garrotxa) i el cranc d'aigua autòcton i
americà (conca alta del Brugent i Fluvià, en coordinació
amb l'IAEDEN).  - Seguiment continu de transectes
per cens d'aus.   - Seguiment d'aus per al control de la
incidència de la grip aviària (conveni amb el Consorci
de Medi Ambient de la Garrotxa).  - Seguiment de la
població d'àguila daurada a l'Alta Garrotxa (en conveni
amb el Consorci per a la Protecció de l'Alta Garrotxa). 
- Estudi dels boscos madurs de la Garrotxa (Conveni
amb la Fundació Territori i Paisatge).     Butlletí  - Edició
trimestral del butlletí NaTura.      Temàtica diversa  -
Celebració de reunions de junta mensuals.  -
Organització de sortides en bicicleta a les rodalies
d'Olot (en conveni amb l'Ajuntament d'Olot).  -
Sortides naturalistes d'àmbit comarcal.

Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx)
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L'ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I
USUARIS DE CATALUNYA (L'OCUC)

L'ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA (L'OCUC)
Av. República Argentina, 29, 1r
08023 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 174 737
Fax: 932 120 843
E-mail:
Web:
             mediamb@ocuc.cat
          www.ocuc.cat
http://www.ocuc.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1979

Nombre d'associats:                                   11436

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Confederació Estatal de Consumidors i Usuaris
(CECU), Consumers International (CI), Agència
d’Informació Europea sobre Consum (CIAC).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Agricultura ecològica i alimentació, Ús de l'energia i
eficiència energètica, Consum, Mobilitat urbana i ús
de la bicicleta

Objectius:
Una de les principals tasques de l'Organització de
Consumidors i Usuraris de Catalunya (OCUC) és
informar i sensibilitzar els consumidors sobre temes
que els afecten directament. En aquest sentit, els
aspectes ambientals relacionats amb els actes de
consum prenen una rellevància molt important en
l'organització, ja l'any 1992, quan es va crear l'àrea de
medi ambient i consum responsable. Des de llavors
s'han realitzat projectes, estudis i altres experiències
de comunicació i educació ambiental sobre mobilitat
sostenible, energies renovables, alimentació ecològica,
ecoetiquetatge, construcció i edificació, turisme
sostenible, residus, etc.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 - Campanya de prevenció de residus «La bossa de la
compra reutilitzable de Valldoreix». Realitzada a
l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de
Valldoreix i orientada a l'associació de botiguers
perquè aquests ofereixin als seus clients bosses de
roba en comptes de les de plàstic, a fi de sensibilitzar el
consumidor perquè tingui més cura del medi
ambient. La mateixa campanya es va realitzar també
a Santa Perpètua de la Mogoda, on es va fer un
sorteig de premis per als participants.

 
 - Campanya de promoció del transport públic a
Catalunya conjuntament amb Comissions Obreres
(CCOO) i l'Associació per a la Promoció del Transport
Públic (PTP). Els actes més destacats van ser la
manifestació del 29 de novembre a l'estació de Sants i la
creació d'un manifest per demanar millores en el servei
de rodalies de RENFE de Barcelona.
 
 - Campanya «Bonacasa! Opta per l'habitatge
ecoeficient». Per informar i sensibilitzar els
consumidors i usuaris de com fer més sostenibles les
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seves llars, difondre bones pràctiques per aconseguir
un habitatge ecoeficient i fomentar la incorporació de
criteris ambientals a l'hora de comprar o llogar un
habitatge. 
 
 - Exposició de la postura de l'OCUC en els mitjans de
comunicació sobre problemàtiques puntuals de qüestió
ambiental que afecten els consumidors.  Jornades de
formació
 
 - Realització de tallers i xerrades sobre temàtica de
consum i medi ambient a diferents col·lectius
(escoles, associacions de mares i pares, associacions
de veïns, casals d'avis...) i al públic en general.  
 Estudis o assessoraments
 
 - Estudi de les perspectives presents i futures de la
venda a granel de productes alimentaris que se centra
en les possibilitats d'incrementar l'oferta de productes
a granel en el mercat i de millorar-ne la presentació en
els establiments comercials. L'objectiu de l'estudi és
veure com es pot reduir la quantitat d'envasos i
embalatges de residus municipals a través del foment
del granel en dues vessants: 1) la comercial, amb
l'increment dels productes que estan a la venda, la
diversificació dels establiments comerciants que en
disposen i la millora de la seva presentació, i 2) la
ciutadana, amb la comunicació dels avantatges
ambientals, socials i de comoditat per al consumidor
que comporta la compra de productes a granel.
 
 - L'OCUC forma part de diferents organismes de
participació o assessorament: Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica; Consell Català de la
Producció Integrada; Consell de Direcció de l'Agència
de Residus de Catalunya; Consell per a la prevenció i
la gestió dels residus a Catalunya; Consell de Qualitat
Ambiental; Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne;
Consell Assessor de l'Habitatge; Consell Municipal
de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de
Barcelona; Taules de Mobilitat; candidat a membre
del consell executiu del RAC Mediterrani (consell
consultiu assessor de la pesca al Mediterrani). 
Projectes educatius  - Campanya d'educació ambiental
a les escoles públiques del municipi de Santa
Perpètua de la Mogoda sobre la prevenció de residus
en els esmorzars. Es van facilitar carmanyoles als
alumnes per emportar-se l'entrepà, es van fer tallers
educatius sobre residus i es van donar premis als
participants més implicats.  Publicacions i elaboració
de material propi  - Guia del consumidor 10
estratègies per prevenir els residus. Elaborada
conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, com a
guia d'educació ambiental número 32 editada per
l'Ajuntament. La guia consta d'una introducció amb un
explicació breu sobre la problemàtica dels residus,
després sobre la prevenció de residus, i una introducció
a la guia. Les deu estratègies principals compten amb
diferents subapartats i un seguit de dades rellevants i

consells. En les adreces, telèfons i webs, es
defineixen dintre de cada estratègia els diversos
contactes en cada àmbit. Finalment trobem un test amb
27 preguntes inspirades en les diferents estratègies, i
tres resultats possibles que conviden al lector a revisar-
ne les estratègies, o a felicitar els seus hàbits. La guia
està disponible en format paper i als llocs web de
l'OCUC i de l'Ajuntament de Barcelona.
 
 - Traducció de la Guia de turisme sostenible de
l'OCUC a l'anglès i el castellà.
 
 - Publicació de diferents articles en revistes i diaris
sobre agricultura ecològica, turisme sostenible,
transport públic, etc.  Celebració o participació en actes
diversos  - Participació en la 3a edició de la Festa del
Consum Responsable el dia 18 amb motiu del Dia
Mundial del Consumidor.
 
 - Participació en la fira Expocoloma de Santa Coloma
de Gramenet i en la mostra d'entitats de les Festes de
la  Mercè de Barcelona.  Altres
 
 - Projecte «Prevenció de residus: canvis d'hàbits en el
consum dels ciutadans de Catalunya». Enguany s'ha
finalitzat aquest projecte sobre l'avaluació de la posada
en pràctica de diferents mesures de reducció de residus
per part de famílies catalanes i la seva acceptació.
L'estudi va néixer amb l'objectiu de conèixer els
hàbits de consum dels catalans i, prenent-ho com a
base, veure quines són les oportunitats de prevenir els
residus que es generen en la vida domèstica. Es van
realitzar 200 enquestes inicials i després es van
escollir 25 famílies voluntàries per participar en
l'experiència de prevenció de residus amb una sèrie de
productes (carros, coixineres, carmanyoles,
compostadors i piles recarregables, entre altres). El
procés ha deixat de manifest que existeixen hàbits en
les famílies amb fortes implicacions en la prevenció de
residus, malgrat que aquestes no ho tinguin present en
molts casos. L'experiència amb els productes es
configura com un procés on les famílies han estat
informades i han reflexionat sobre aquest àmbit,
aportant informació sobre les dificultats i oportunitats
de cadascun dels productes, i una aproximació al canvi
d'hàbit experimentat.

L'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L'OCUC)
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ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DELS
DRETS DELS ANIMALS (ADDA)

ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DELS ANIMALS (ADDA)
C. Bailèn, 164, baixos
08037 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 591 601
Fax: 934 590 265
E-mail:
Web:
             adda@addaong.org
          www.addaong.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1976

Nombre d'associats:                                   616

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Societat Mundial de Protecció dels Animals (WSPA),
Coalició Europea per a l’Abolició dels Experiments amb
Animals (CEAEA), Coalició Europea per al Benestar
dels Animals de Granja (ECFA), Ecologistes en Acció,
ENDCAP (End Captivity).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Defensa d'animals
domèstics

Objectius:
- Promoure el benestar dels animals.  - Denunciar i
lluitar contra els abusos, l'explotació irracional i les
accions degradants que la societat practica o consent
en contra dels animals.  - Conscienciar el públic i
assegurar l'aprovació i l'aplicació de lleis que
promoguin la protecció dels animals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Organització del II Saló pel Benestar i la  Defensa de
l'Animal Abandonat «AnimalADDA» el 22, 23 i 24
de setembre a l'Edifici Fòrum de Barcelona per donar
en adopció gossos i gats i sensibilitzar sobre la tinença
responsable d'animals de companyia. Recollida de
més d'una tona de material que s'entrega a les
protectores de Catalunya.
 
 - Inici de la campanya contra la venda d'animals a les
Rambles de Barcelona, activitat que vulnera la 
Normativa de Protecció dels Animals de Barcelona:
edició de material informatiu i recull de signatures per
entregar a l'Ajuntament.

 
 - Nou impuls i continuïtat de la campanya per
sol·licitar al Parlament de Catalunya la supressió de les
curses de braus.
 
 - Nova campanya contra l'ús de les pells amb el
lema «Busco el meu pare, la meva mare, els meus
germans... algú sap qui els porta posats? Ells
necessiten la seva pell, tu no. Bellesa sense crueltat».
 
 - Adhesió al Projecte Llop de la Fundació Fauna per
sol·licitar al Parlament que consideri el llop com una
espècie novament present a Catalunya.
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 - Adhesió a la campanya mundial «Els animals
m'importen», perquè es doni reconeixement a la
sensibilitat física i psíquica dels animals.
 
 - L'Associació per a la  Defensa dels Drets dels
Animals (ADDA) denuncia a Medi Ambient la
matança d'estornells a la població de Figueres. Enviem
informe i queixa a l'Ajuntament. Després d'uns
mesos, la població de Figueres ens informa que han
incorporat els mètodes alternatius suggerits per
l'ADDA per evitar la superpoblació d'estornells amb
mètodes ecològics i no nocius per a les aus.
 
 - Diverses xerrades sobre drets dels animals a
escoles, centres cívics i actes.
 
 - Participació a la  Fira Biocultura de Barcelona i a
fires d'àmbit local, com la de mascotes ciutadanes a
Barcelona o a Mataró, entre altres.
 
 - Elaboració de la revista ADDA defensa els animals,
distribuïda als socis, membres col·laboradors i
subscriptors.

Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals (ADDA)
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AGRUPACIÓ PER A LA DEFENSA DEL MEDI
AMBIENT (ADEMA)

AGRUPACIÓ PER A LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT (ADEMA)
c/ Sant Antoni, 45
08770 SANT SADURNÍ D'ANOIA
ALT PENEDÈS
Telèfon: 93 891 02 59
Fax: 93 891 02 59
E-mail:
Web:
             rafaelccong@yahoo.es
          perso.wanadoo.es/agrupacioadema

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1990

Nombre d'associats:                                   31

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Coordinadora d’Entitats Ecologistes del Penedès,
Salvem el Penedès, Penedès Vinyes, ADF Sant
Sadurní d’Anoia.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Energies renovables,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Boscos,
incendis forestals i reforestació, Ciutats i ecologia
urbana

Objectius:
Defensa, sensibilització i coordinació de tasques que
vagin a favor del medi ambient a Sant Sadurní,
coordinats amb grups ecologistes de la comarca.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Ens hem reunit la major part dels dijous, a les 21.30 h,
al local d'entitats de Sant Sadurní (despatx 14) o be a
la Llar del local d'ADEMA.  - Participació en totes les
reunions del Consell Municipal de Medi Ambient de
Sant Sadurní.  - Participació en les jornades de
participació ciutadana per a l'Agenda 21 Local el 27 de
març i el 23 d'abril.  - Repartiment de 200 arbres a la
plaça de la vila destinats a la plantada de novembre, dia
18 de març.  - Participació en debats sobre el Pla
Director. El dia 17 de març vam manifestar la nostra
oposició al projecte.  - Conferència sobre com afecta el
Pla Director a Sant Sadurní, a càrrec de Jordi Asensi

Gabriel (Salvem el Penedès, Bosc Verd), organitzada
per ADEMA el 16 de febrer.  - Taula rodona sobre les
propostes i conclusions de l'Auditoria
Medioambiental de Sant Sadurní, el 29 de juny.  -
Participació en la Presentació de l'Avanç del Planejament
de Revisió del Pla d'Ordenació Urbana Municipal
(POUM) el 6 de juliol.  - Participació en la xerrada
sobre la nova ordenança de l'energia solar a Sant
Sadurní d'Anoia, el 31 de maig.  - Projecte de
restauració del llac de can Codorniu. Primers treballs el
26 d'abril.  - Treballs per aconseguir pressupostos
perquè al Cava Tast es facin servir plats i gots
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reutilitzables.  - Informem a Joan Barrull sobre els
nostres treballs al llac de can Codorniu.  - Paella
Popular d'ADEMA, dia 11 de juny.  - Neteja de la
font de cal Mota.  - Ens manifestem a favor de
l'accés sud a Gelida per l'A2.  - Ens manifestem en
contra del cultiu de transgènics, 28 de juny.  -
Participem en la confecció del reglament de participació
ciutadana de Sant Sadurní.  - Participem en la
conferència sobre les fitxes de les bones practiques
vitivinícoles.  - Participen en tots els tallers de
participació ciutadana sobre inversions per al 2006 en
la via publica.  - Participem en la presentació del
decàleg amb 130 propostes per fer un Sant Sadurní més
sostenible i ecològic, el 15 de maig.  - 17a Plantada
d'ADEMA a la Triola de Sant Sadurní, Novembre.  -
Conferència sobre l'escalfament global a càrrec
d'Isabel Corrales, doctora en Biologia, novembre.  -
Participem en la 4a fira medioambiental Eco Sant
Cugat, a Sant Cugat Sesgarrigues.   - Participem en la
recollida de firmes per demanar la gratuïtat del peatge
de Martorell.  - Participem en el primer mercat
d'intercanvi a Sant Sadurní.  - Definim el projecte
sobre la restauració del llac de can Codorniu, segons el
treball dels arquitectes Ozcáriz-Lindstrom, i
presentem el resultat a l'Ajuntament de Sant Sadurní,
al propietari de la finca Josep Maria Raventós Blanch i
a la Generalitat de Catalunya.  - Fem trobades
periòdiques per tractar temes d'interès de la vila.  -
Denunciem els abocadors il·legals, com el de mas
Asperó, a la finca del Senyor Joan Segurola.
 
 

Agrupació per a la Defensa del Medi Ambient (ADEMA)
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CENTRE D’ESTUDIS AMAZÒNICS (CEAM)

CENTRE D’ESTUDIS AMAZÒNICS (CEAM)
C. Benavent, 12, baixos 4a
08028 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 514 068
Fax: 934 514 108
E-mail:
Web:
             ceam@ceam-ong.org
          www.ceam-ong.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   200

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
FCONGD 
UNAMAZ
Red Latinoamericana mujeres pesqueras
One World
red del Agua-Bolivia 
COEB
Comité de Educación Ambiental-Bolivia
Coordinadora Área San Matías
Red Iberoamericana de Acuacultura

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Comunicació i educació ambiental, cooperació
internacional

Objectius:
El Centre d'Estudis Amazònics (CEAM) és una
associació sense afany de lucre. L'objectiu del CEAM
és la cooperació per al desenvolupament, el foment de
la solidaritat entre els pobles i la conservació, la gestió i
la protecció del medi ambient.
 
   La seva missió és treballar per contribuir a la millora
de la qualitat de vida de la població rural de l'Amèrica
Llatina, i en especial de l'Amazònia, mitjançant
l'enfortiment i la recuperació de la seva identitat
cultural, la gestió i la conservació dels recursos naturals,
l'intercanvi de coneixements i la promoció d'opcions
productives pròpies.  
 Per aconseguir-ho, el CEAM promou activitats
destinades al:
 - Desenvolupament cultural i educatiu.
 - Desenvolupament de sistemes productius
sostenibles en àrees rurals.
 - Desenvolupament econòmic local i enfortiment
d'organitzacions.
 - Investigació.
 - Desenvolupament de plans de gestió i conservació de
recursos naturals.
 - Sensibilització.

Memòria d'activitats de l'any 2006
El nostre treball s'emmarca dins la cooperació
internacional quan treballem a Bolívia, específicament
a l'Amazònia boliviana i a la  Chiquitania, i a
l'Uruguai; i dins l'educació per al desenvolupament i la
sensibilització quan treballem a la província de
Barcelona.     Projectes duts a terme durant el període

2005-2006  
 Cooperació internacional
 
 - «Creació de les comissions de desenvolupament
econòmic local en les gestions municipals de Pailón,
Roboré i San José (província de Chiquitos, Bolívia)». 
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 Duració: dos anys.
 Subvencionat per: la  Diputació de Barcelona, el Fons
Català, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i
l'Ajuntament de Viladecans.
 L'objectiu ha estat la creació d'una estratègia de
desenvolupament integral, en què s'ha involucrat els
actors de diferents sectors de la societat (sector
productiu, empresarial, camperols indígenes,
organitzacions de base, etc.).
 Població beneficiaria: 59.754 persones
(aproximadament).
 
 - «Establiment d'una granja productiva per a
l'alimentació escolar a l'internat Llar San Javier de San
Francisco de Moxos (Bolívia)».
 Duració: un any.
 Subvencionat per: la  Fundació La Caixa, la Fundació
Nando Peretti i Bridderlech Deelen (Luxemburg).
 L'objectiu ha estat establir una granja de producció de
carn, de llet i de peix per millorar l'estat nutricional
de la comunitat resident a l'internat i donar una
oportunitat en la formació tècnica agropecuària, així
com garantir l'autosostenibilitat del centre.
 Població beneficiada: 320 infants.
 
 - «Extensió de la piscicultura rural en comunitats
indígenes de l'Amazònia boliviana, 3a fase (Bolívia)».
 Duració: un any.
 Subvencionat per: l'Agència Catalana de Cooperació
de la Generalitat, l'Ajuntament del Masnou i
l'Ajuntament de Gavà.
 Amb aquest projecte s'ha promogut l'extensió i la
implementació de la piscicultura rural a la regió de
Moxos (Bolívia) amb l'objectiu de millorar la
seguretat alimentària i econòmica de la població més
pobre de la regió. S'han creat nous vivers, s'han dut a
terme tallers de capacitació tècnica, etc.
 Població beneficiada: 21.000 persones.
 
 - «Enfortiment organitzatiu i tècnic dels productors
de peix de la província de Moxos, a l'Amazònia
boliviana (Bolívia)».
 Duració: un any.
 Subvencionat per: l'Ajuntament de Barcelona i
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 El propòsit del projecte ha estat enfortir la capacitat
organitzativa de la població productora de peix de la
província de Moxos.
 S'han desenvolupat tallers de capacitació tècnica i
organitzativa i com a pas important s'ha creat
l'Associació de Piscicultors Indígenes de Moxos
(ASOPIM), primera associació de productors de la regió.
 Població beneficiaria: 3.200 persones.
 
 - «Suport a la producció, la transformació i la
comercialització de peix provinent de la producció
piscícola rural de les comunitats indígenes de Moxos
(Bolívia)».
 Duració: un any.

 Subvencionat per: l'Agència Espanyola de
Cooperació Internacional (AECI).
 El projecte ha permès augmentar la capacitat de
producció, transformació i comercialització del peix
provinent de la producció piscícola rural de les
comunitats indígenes de Moxos. S'ha creat un centre
d'avituallament i transformació de peix, així com una
planta de producció d'aliment equilibrat per a la cria de
peix. Paral·lelament s'han fet cursos de capacitació
tècnica i un estudi de mercat, amb Infopesca, per tal
de crear una campanya de promoció del peix amazònic.
 Població beneficiada: 4.740 persones.
 
 - «Promoció de l'autoocupació en una regió rural
marginada. Xarxa d'unitats productives de cria de
porcs (Uruguai)».
 Duració: un any.
 Subvencionat per: la  Comunitat Autònoma de Canàries
i l'Ajuntament del Masnou.
 S'ha introduït i desenvolupat una alternativa laboral
per a la població rural marginada del departament de
Cerro Largo, a l'Uruguai, mitjançant una xarxa
d'unitats productives de cria de porcs.
 Població beneficiada: 5.000 persones.  
 Sensibilització
 
 - «Una mirada en el temps a l'Amazònia boliviana:
tallers per a escoles (província de Barcelona)».
 Duració: un any.
 Subvencionat per: l'Ajuntament de Barcelona.
 S'ha creat una activitat en forma de tallers on
l'alumnat podrà conèixer i viure per què la societat tan
avançada de l'Amazònia boliviana és actualment una
societat pobre amb un producció de subsistència.
 El taller es compon d'una visita comentada a una
exposició sobre Moxos i un joc de rol.  
 Projectes aprovats per al període 2006-2007  
 Cooperació internacional
 
 - «Enfortiment del desenvolupament econòmic local a
la província de Chiquitos (Bolívia)».
 Duració: dos anys.
 Subvencionat per: la  Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Viladecans i el Fons Català.
 Es pretén consolidar les comissions i agències de
desenvolupament econòmic local (ADEL i CODEL),
creades amb el projecte anterior, i donar suport a la
realització dels projectes de desenvolupament
productiu proposats pels sectors socials al projecte
anterior.  - «Enfortiment de la piscicultura a
l'Amazònia boliviana a través de l'intercanvi
d'experiències i coneixements dels països veïns
(Bolívia i Veneçuela)».
 Duració: dos mesos.
 Subvencionat per: la  Fundació AVINA.
  El projecte pretén millorar la formació del personal
de la nostra contrapart boliviana a Moxos, HOYAM-
Mojos, mitjançant l'intercanvi d'experiències, la visita
a centres especialitzats en piscicultura del Brasil i
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Veneçuela.
 
 - «Enfortiment organitzatiu i tècnic dels productors
de peix de l'Amazònia boliviana, 2a fase (Bolívia)».
 Duració: un any.
 Subvencionat per: l'Ajuntament de Gavà i
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 És la continuació del projecte «Enfortiment organitzatiu
i tècnic dels productors de peix, 1a fase». L'objectiu
és enfortir l'ASOPIM i formar personal tècnic en
piscicultura.
 
 - «Extensió de la piscicultura en comunitats indígenes i
pageses a la província de Marbán, Cercado i Moxos
del departament del Beni (Bolívia)».
 Duració: dos anys.
 Subvencionat per: l'Agència Espanyola de
Cooperació Internacional (AECI).
 L'objectiu és ampliar l'extensió de la piscicultura per
consolidar-la com a motor de desenvolupament per
aconseguir la sobirania alimentària i la seguretat
econòmica de la població més pobra de la regió.  Cultura
 
 - «Creació d'un museu comunitari etnicohistòric i
natural de Moxos».
 Duració: dos anys.
 Subvencionat per: l'Ajuntament de Barcelona.
 El programa pretén contribuir en el procés
d'integració dels pobles originaris en el futur del país i
construir una societat que inclogui la diversitat
cultural i lingüística de Bolívia, així com la recuperació
del patrimoni cultural, ètnic i natural de la població
originària de la regió de Moxos.
 
 - «Creació d'una base de dades històriques pel Museu
Comunitari de Moxos amb una recopilació de
documents fins al 1767».
 Duració: sis mesos.
 Subvencionat per: la Casa  Amèrica Catalunya.
 Amb aquest projecte es pretén dotar el Museu
Comunitari de les bases per crear un arxiu de
documents sobre la història de Moxos i els seus pobles.
 Sensibilització
 
 - Curs de formació en cooperació i medi ambient.
 Duració: sis mesos.
 Subvencionat per: l'Agència Catalana de Cooperació
de la Generalitat.
  Es pretén donar formació teòrica i pràctica per
incorporar l'aspecte ambiental, dins del cicle de
projectes de cooperació, al personal relacionat amb el
món de la cooperació.  - Contes i llegendes de
l'Amazònia: un espectacle de titelles.
 Duració: sis mesos.
 Subvencionat per: l'Ajuntament de Barcelona i
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 Es vol crear un espectacle de titelles dirigit al públic
infantil per donar a conèixer la realitat dels pobles de
l'Amazònia boliviana, mitjançant contes i llegendes

d'aquests pobles, i promoure un canvi d'actitud vers
altres pobles i cultures.  Durant l'any 2006 hem
aprofundit l'àrea de sensibilització i educació per al
desenvolupament. Els nostres objectius en aquesta àrea
són:  - Conscienciar la població del Nord sobre les
desigualtats (social, econòmica, ambiental i cultural)
existents.  - Promoure canvis d'actitud vers les
desigualtats existents en la societat.  - Fomentar el
respecte entre pobles i cultures diferents.  - Fomentar
el respecte cap a la natura.  - Fomentar la solidaritat. 
Per aconseguir-ho treballem en:  - Sensibilització.  -
Educació per al desenvolupament.  - Formació.  -
Investigació per al desenvolupament.  - Comunicació
per al desenvolupament.  Amb el mateix objectiu,
com cada any, hem tornat a estar presents a les
diferents fires de la solidaritat o d'entitats
organitzades pels ajuntaments de Sant Cugat del
Vallès, Gavà, Viladecans i el Masnou. Apareixem de
la mateixa manera a les diferents guies de solidaritat
que han elaborat els mateixos ajuntaments.  Hem fet
diferents accions en escoles i centres cívics d'aquestes
poblacions:  - Xerrada sobre medi ambient i cooperació
a diferents IES del municipi de Gavà.  - Taller de
rondalles a la Setmana de la Solidaritat de Sant Cugat
del Vallès.   - S'ha continuat la col·laboració amb
Amics de la UNESCO amb diferents xerrades dins
dels dilluns de l'Amazònia.     Per a l'any 2007 esperem
treballar també el taller «Una mirada en el temps de
l'Amazònia boliviana» (taller per a escoles) i el taller
de rondalles, tant a CEIPS i IES, com a centres cívics,
moure l'espectacle de titelles i continuar treballant en
nous projectes dins d'aquest àmbit per poder arribar a
més gent i contagiar-la amb el nostre entusiasme.

Centre d’Estudis Amazònics (CEAM)
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BELLATERRA NATURA

BELLATERRA NATURA
C. Joaquim Ruyra, 5
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 935 801 012
Fax: 935 808 854
E-mail:
Web:
             bellaterranatur@bellaterranatura.org
          www.bellaterranatura.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2000

Nombre d'associats:                                   50

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
DEPANA

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Grans infraestructures, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Boscos, incendis forestals i reforestació,
Publicacions especialitzades

Objectius:
Preservar el medi ambient de Bellaterra i el seu entorn.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- 21 i 28 gener: paisatgisme amb l'obra de Vila-Puig.
 - 31 gener: participació a la reunió del Consell de
Mobilitat de Cerdanyola del Vallès. 
 - 7 febrer: presentació d'al·legacions de Bellaterra
Natura al Pla d'Infrastructures del Transport de
Catalunya (PITC).
 - 10 febrer: suport al projecte per a la recuperació dels
aiguamolls de Sant Quirze del Vallès i el seu entorn.
 - Abril: edició i distribució del Full informatiu n. 10
(1.000 exemplars).
 - 23 abril: taula informativa de la primera Festa
Menor de Bellaterra.
 - 25 abril: participació a la sessió constitutiva del
Consell Municipal de Medi Ambient de Cerdanyola
del Vallès.
 - 28 abril: cartes de petició d'informació sobre la

construcció d'una nova línia elèctrica a través de la
serra de Galliners a Endesa, la Direcció General del
Medi Natural i a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.
 - 11 juny: taula de Bellaterra Natura a la Festa del
Medi Ambient, al Parc de les Morisques de Sant
Quirze del Vallès.
 - 26 juny: reunió amb Elena Rafart. Preparació del tríptic
Bellaterra com a corrector biològic.
 - 25 juliol: signatura del conveni entre l'Ajuntament
de Cerdanyola i Bellaterra Natura.
 - 14 setembre: reunió per a la defensa de la serra de
Galliners amb Sant Quirze Natura, Centre d'Ecologia
i Projectes Alternatius-Rubí, Centre Excursionista Sant
Cugat, Associació per la  Defensa i l'Estudi de la
Natura (ADENC) i Salvem el Vallès.
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 - 10 octubre: Consell Municipal de la Mobilitat.
  - Novembre: edició i distribució del díptic monogràfic
Bellaterra com a corrector biològic (2.000 exemplars,
amb el suport de la Universitat Autònoma de
Barcelona).
- Novembre: presència a la vuitena edició de la
publicació Medi ambient. Anuari d'entitats catalanes
d'Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya i la
Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya.
- Novembre: participació a la iniciativa «Com el
Vallès no hi ha res!».
- 9 novembre: participació al II Fòrum de Mobilitat. 
- 12 novembre: acte en defensa de la serra de
Galliners.
- 27 novembre: assemblea general ordinària.
- 28 novembre: Consell Municipal de Medi Ambient.
- Desembre-gener: supervisió amb les empreses
constructores Tao i Cesa de les obres per als nous
col·lectors de Bellaterra. 
- Desembre-gener: seguiment de la Via Interpolar.
- Desembre-gener: reunions amb el grup de treball per
a la configuració del Camí Verd per a bicicletes i
vianants a Bellaterra amb connexió amb els nuclis
urbans de Cerdanyola, Sant Cugat i Sant Quirze del
Vallès.
- Desembre-gener: converses amb la Universitat
Autònoma de Barcelona en relació amb la situació
ambiental de l'entorn. 
- Desembre-gener: reunions diverses amb
l'Ajuntament de Cerdanyola sobre el seguiment de
temes ambientals.  

Bellaterra Natura

Pàgina 53 de 299



Anuari d'entitats catalanes. 2007

MINYONS ESCOLTES I GUIES DE
CATALUNYA (MEGC)

MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA (MEGC)
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 10
08197 SANT CUGAT DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 935 902 700
Fax: 935 900 492
E-mail:
Web:
             ccampaments@campaments.cat
          www.escoltesiguies.cat
info@escoltesguies.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1977

Nombre d'associats:                                   13000

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Xarxa de Custodia del Territori (XCT), Xarxa de
Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC),
Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC),
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG),
FETS, vinculat a l’escoltisme i al guiatge internacional
i a les federacions d’ONG nacionals, entre altres.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  infants i/o
joves

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Comunicació i
educació ambiental, Educació en el lleure

Objectius:
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC) és
un moviment d'educació no formal que, a partir del
mètode escolta, té com a objectiu formar persones
solidàries i compromeses amb la societat que els
envolta. La vida a la natura i la cura del medi és un
tema transversal dins la nostra proposta educativa i,
tot i que no sempre tenim projectes o iniciatives
concretes relacionades amb el medi ambient, el
respecte i la cura, és intrínsec a la nostra manera de
fer.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Les activitats que duem a terme des del moviment
s'emmarquen en diferents àmbits. Algunes sorgeixen
directament des de l'Oficina de Serveis Generals i van
dirigides directament als nostres agrupaments, mentre
altres tenen com a beneficiaris un marc més ampli.
D'altra banda, cada una de les demarcacions i cada un
dels agrupaments també duen a terme activitats. 
 
 Amb aquest quadre tan ampli, us mostrem només un
breu resum a fi de donar a conèixer en línies generals

les nostres accions d'aquest curs.   Ambientalització
d'espais
 
 - Can Cadena
 Can Cadena és la seu central on està ubicada
l'Oficina de Serveis Generals. Aquest any s'ha acabat
un projecte d'ambientalització de la casa, amb la
col·locació d'un sistema de recollida d'aigües pluvials,
un compostador i tot el material divulgatiu del
projecte, de tal manera que els visitants poden veure
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tot el cicle de l'aigua i fer-se responsables del cicle de
les deixalles. 
 
 - Terrenys d'acampada
 S'ha construït i instal·lat un prototipus de vàter sec,
que servirà de model per a tota la xarxa de terrenys
d'acampada de campaments i més.
 
 - Caus
 Han estat molts els agrupaments que han aplicat
l'Agenda 21 als seus locals, seguint les directrius i la
guia que es va editar des de l'entitat. Un tècnic ha fet
el seguiment d'aquests projectes, donant suport als
agrupaments i cobrint les possibles mancances.
 
 - Can Girona
 Can Girona és una casa de colònies gestionada per
nosaltres. S'han construït diferents artefactes (cuina de
biogàs, forn solar, bicicleta generadora d'energia...),
tots amb l'objectiu que els usuaris coneguin les
energies alternatives. 
 
 
 Activitats dels agrupaments
 
 Les realitats amb què es troben els agrupaments són
diverses, i malgrat que hi ha una proposta i un
plantejament comuns com a moviment educatiu, els
agrupaments tenen autonomia per desenvolupar els
seus propis projectes i iniciatives, els quals responen a
les necessitats del seu entorn. És per això que les
activitats relacionades amb la sostenibilitat i
l'ambientalització que lideren els agrupaments són molt
diverses.
 
 Durant el curs 2005-2006, el tema central de les
nostres activitats ha estat el treball de l'esperit crític (el
lema que treballàvem era «Critiquem, construïm,
transformem»). Sota aquest lema, han estat molts els
agrupaments que han realitzat activitats de descoberta,
per tal detectar les mancances dels seus municipis en
l'àmbit ambiental. Els grups de nois i noies més joves
van fer posteriorment propostes de millora i els grups
de joves van realitzar projectes de millora. Per
exemple, AEiG Sant Narcís-Girona, els Pioners i
Caravel·les (adolescents dels 14 als 17 anys) feien un
projecte de descoberta i recuperació d'una part del riu
Ter. El projecte comptava amb la innovació que part
del desplaçament per a la recuperació de l'entorn es feia
navegant pel riu amb unes balses que ells mateixos
havien construït durant el curs. Els objectius que
perseguia el projecte eren:  - Conèixer el territori de
les nostres comarques gironines des d'una perspectiva
diferent.  - Netejar i vetllar per la cura dels voltants i
del mateix riu Ter per on feien el descens.  -
Desenvolupar la consciència ecològica de la unitat.  -
Fomentar el treball col·lectiu per aconseguir un
resultat per a tots.  Durant l'actuació van recollir un
total de 25 bosses de deixalles. El projecte es va

culminar amb la presentació pública, conjuntament
amb l'Ateneu Naturalista de Girona, d'una nota de
premsa en què denunciaven el mal estat del riu. 
 
 Aquest és sol un exemple de les més de 300
activitats que han organitzat els nostres grups aquest
any.  Camps de treball
 
 - AEiG Mare de Déu del Montsant-Verge del Cim,
Reus, ha organitzat un camp de treball destinat a
netejar i millorar la ruta del sender PR.C-88 (ruta del
Carrasclet). El camp de treball, que combinava les
tasques de recuperació del sender amb activitats
lúdiques per als joves participants, es va
desenvolupar del 12 al 23 de juliol. Les tasques
realitzades han servit per recuperar el tram del sender
comprès entre Capçanes, Colldejou, l'Argentera i
Puigcerver.  - Demarcació de Vic. Ha organitzat,
conjuntament amb el Grup de Defensa del Ter, un
camp de treball per al condicionament del PR.C-46 i
per a actuacions de millora ecològica de la riera de
Sorreigs, que va consistir en la replantació de la
vegetació del bosc de ribera. El camp va tenir lloc entre
els dies 12 i 23 de juliol.  - Demarcació de Girona. Ha
organitzat un camp de treball als aiguamolls de
l'Empordà en què s'han realitzat tasques de
manteniment de la xarxa d'itineraris del parc natural,
s'han rehabilitat observatoris de fauna i paisatge, i
s'han netejat els recs i la platja. També s'ha fet una
acció de divulgació de la zona de les dunes. Aquest
camp de treball va comptar amb dos torns, un del 2 al
15 de juliol, i l'altre del 16 al 29 de juliol.  -
Demarcació de Girona. Ha organitzat un camp de
treball a l'ermita de Sant Martí de Querós per fer-hi
actuacions ambientals, de manteniment de la zona i
d'accessibilitat (neteja i senyalització d'un camí
d'accés, reconstrucció de la paret seca que envolta el
cementiri, neteja de vegetació i de sorra els espais
reconstruïts...). El camp s'ha realitzat entre els dies 30
de juliol i 12 d'agost.
 
 
 Línies d'acció impulsades des de l'entitat
 
 - Treball continuat per tal de consolidar la Xarxa de
Voluntariat Ambiental de Catalunya.  - Treball
continuat del projecte «Aiguabarreig»: s'han dut a
terme quatre operacions l'any.  - Inici del projecte
«Operació "Els Muntanyans"».

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC)
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ASSOCIACIÓ NEREO, PRESERVADOR DEL
MEDI AMBIENT

ASSOCIACIÓ NEREO, PRESERVADOR DEL MEDI AMBIENT
Mas d'en Pinc, s/n
17255 BEGUR
BAIX EMPORDÀ
Telèfon: 972 624 146
Fax: 972 623 356
E-mail:
Web:
             nereo@nereo.org
          www.nereo.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1990

Nombre d'associats:                                   145

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
UICN, Medfòrum, Xarxa de Custòdia del Territori,
Fundació Mar.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Medi marí i
submarí, Agendes XXI, auditories ambientals i
indicadors de sostenibilitat

Objectius:
L'objectiu general és estudiar, preservar i divulgar el
medi ambient. Altres objectius més específics són:
 
 - Sensibilitzar, informar i educar els diferents
col·lectius sobre la importància del medi natural i com
aprendre a gaudir-ne de forma responsable.
 - Estudiar i conservar el biòtop natural de la reserva
marina de ses Negres, de la qual l'entitat n'és gestora.
 - Formar col·lectius en diferents àmbits relacionats
amb el medi ambient.
 - Realitzar projectes relacionats amb el medi ambient,
la recuperació d'espais desforestats, la seva gestió i
conservació.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Formació i educació ambiental
 
 - Pràctiques ambientals al Centre Internacional
d'Estudis Universitaris.  Com cada any, Nereo ha dut
a terme un programa de pràctiques ambientals per als
alumnes dels màsters i postgraus. Inclou treballs de
biologia marina, gestió d'espais litorals, recursos
pesquers i contaminació marina.  - Material educatiu
per a l'educació formal  S'han creat i editat dos
dossiers educatius per a escoles i instituts amb
l'objectiu que aquestes eines serveixin per
sensibilitzar i formar els alumnes de primària i
secundària respecte de temes ambientals. Aquests
dossiers s'han dedicat a:
 1. L'educació i la gestió integrada de zones costaneres.

 2. L'educació i la pesca artesanal.
 A més, s'ha elaborat un recurs educatiu en format
web: «Canvi climàtic: el paper de la mobilitat en
l'efecte hivernacle».     Reserva marina de ses Negres
 
 - Projecte «Corn»
 Des de l'any 2002, s'està duent a terme a la reserva
marina de ses Negres un ambiciós projecte de
reintroducció d'una espècie amenaçada a les nostres
costes: la botzina (Charonia lampas lampas), el
gasteròpode més gran del Mediterrani. Durant el 2005
s'han establert nous acords amb pescadors de les
Balears per obtenir nous exemplars. Els exemplars,
procedents de Formentera, van arribar a les nostres
instal·lacions a finals d'any i s'espera alliberar-los a
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principis del 2006, un cop hagin estat correctament
marcats i mesurats. Del 2005 al 2007, i gràcies a la
col·laboració deemòria]   	 	 	 	 	 	 	 	 	la Fundació la Caixa, el
projecte continua amb l'alliberació de nous individus,
així com l'exposició en aquaris als museus CosmoCaixa
de Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca. Aquestes
exposicions tenen com a objectiu donar a conèixer a
la societat aquesta espècie i la necessitat de portar a
terme un pla de recuperació del seu hàbitat.
- Projecte «Procam». Nereo, amb l'objectiu de
millorar la protecció de l'àrea litoral de l'EIN
Muntanyes de Begur que integra l'àrea marina
protegida de ses Negres, porta a terme la instal·lació
d'una càmera de telecontrol a la zona de la reserva
marina. El projecte, finançat per la Fundació la Caixa,
s'engloba dins el projecte de reintroducció de la
botzina (Charonia lampas) a la reserva marina de ses
Negres. 

L'equipament consisteix en la instal·lació d'una càmera
alimentada per plaques solars. Aquesta transmetrà
imatges en temps real al Centre d'Estudis del Mar de
Begur i també als museus CosmoCaixa de Barcelona,
Palma de Mallorca i Madrid.

Juntament amb aquesta càmera terrestre, se n'instal·larà
una altra de submarina per tal de poder fer un
seguiment en línia del que passa en aquesta zona
protegida.

- Pla de Gestió de la Reserva Marina de Ses Negres
Recentment s'ha redactat un pla estratègic que marca
una sèrie d'objectius entre els anys 2006 i 2008, entre
els quals hi ha la redacció del Pla de Gestió. Com que no
existeix un model de pla de gestió estandarditzat per a
àrees marines, s'ha decidit adaptar el model Eurosite
de plans de gestió tenint en compte els plans existents
en d'altres àrees marines protegides del món. S'ha
decidit utilitzar com a base el model Eurosite perquè
és un model estandarditzat i que s'ha demostrat molt
efectiu en el medi terrestre. A l'hora d'aplicar
l'adaptació del model Eurosite a la reserva de ses
Negres, veurem quins problemes apareixen i ens
servirà de pauta per millorar el pla. Molta de la
informació descriptiva del pla de gestió ha estat
elaborada en els estudis que s'han anat duent a terme
durant aquests anys, com ara la batimetria, la
cartografia bionòmica, l'estudi geològic i granulomètric
i l'inventari d'espècies. 

- Cartografia bionòmica La part fonamental per
gestionar el patrimoni natural és descriure i
quantificar els hàbitats presents en l'espai, i en funció de
la situació, l'abundància i l'estat de conservació de cada
hàbitat poder elaborar un bon pla de gestió. Sota aquest
context, Nereo ha realitzat la cartografia bionòmica de
ses Negres, on estan representades totes les
comunitats sobre un mapa batimètric. 

  Altres projectes - Cartells del Pla d'Espais d'Interès
Natural de Catalunya Una de les primeres accions que
s'ha de dur a terme quan s'aprovi el Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge de
Muntanyes de Begur és informar els visitants i
usuaris que es trobin dins l'espai protegit de quins són
els valors naturals, paisatgístics i geològics que fan que
s'hagi de protegir d'aquell espai. Per això és necessària
la col·locació de plafons informatius a tots els punts
d'interès natural, paisatgístic, geològic i cultural dels
diferents polígons que formen l'EIN Muntanyes de
Begur. Durant aquest any 2006, Nereo ha elaborat,
dissenyat i col·locat els plafons informatius del PEIN
a diferents punts de les muntanyes de Begur.

- Parc ambiental: millora de la retolació del parc. S'ha
substituït bona part dels rètols que hi havia al parc,
que s'havien fet malbé per l'efecte del sol, per uns de
nous, més resistents a les inclemències del temps i
alhora protegits contra graffitis.

- Projecte «Blau» Té com a objectiu ajudar el sector
nàutic a ser més respectuós i sostenible amb el medi
marí que l'acull. Es va iniciar l'any 2000 amb accions
d'estudi del sector per poder donar instruments
eficaços de millora ambiental. El projecte «Blau» té
tres eixos bàsics de treball per al sector: informació
efectiva, l'acció proactiva en iniciatives ecològiques
d'interès i la sensibilització ambiental. Un dels primers
resultats ha estat la creació del distintiu de qualitat Blau
per a PIME, un sistema de gestió ambiental eficaç i
senzill que permet de forma ràpida ser responsable
amb el medi marí. Una altra acció important és el
Decàleg per a la Conservació del Medi Marí, que té
l'objectiu de ser una eina bàsica de dinamització
d'accions de millora i consens en el sector marí
artesanal a gran escala. 

Els objectius del projecte «Blau» per a l'any 2006 es
basaren en la sensibilització ambiental, la promoció del
Decàleg per a la Conservació del Medi Marí, la promoció
del distintiu de qualitat Blau com a sistema de gestió
ambiental reconegut, i l'impuls del projecte «Blau» en
l'àmbit internacional a través de la Federació
Internacional d'Organitzadors de Fires Nàutiques
(IFBSO), amb el suport de la Fundació Mar. 

- Fundació Biodiversitat: formació per a PIME del
sector nàutic. Projecte cofinançat pel Fons Social
Europeu i la Fundació Biodiversitat per executar
accions de formació i sensibilització adreçades a
treballadors de PIME, principalment del sector nàutic.
Inclou programes de formació presencial (nivell bàsic i
avançat), formació en línia, mitjançant una plataforma
d'aprenentatge virtual, debats ambientals, materials i
CD de sensibilització, manuals de bones pràctiques,
plataforma web i actuacions d'informació,
sensibilització i formació personalitzades per a un
conjunt d'empreses.
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- ACOM: disseny d'un sistema d'indicadors de pressió
sobre el litoral. Identificació i definició d'indicadors de
pressió fiables per a la futura gestió de l'espai
Muntanyes de Begur, corresponent als municipis de
Begur i Palafrugell, en la seva franja litoral i
costanera, aplicant les recomanacions de la Unió
Europea en la seva Estratègia de Gestió Integrada de
Zones Costaneres.

- ECOPORT: anàlisi de la qualitat de les aigües dels
ports. En conveni amb l'empresa ECOPORT,
s'elabora un protocol per al seguiment de la qualitat
de les aigües dels ports, actuació que es desenvolupa en
diferents moments al llarg de l'any i que dóna una idea
de l'estat en què es troben els ports, així com de les
problemàtiques que poden presentar per complir amb
la legislació. S'analitzen les aigües en diferents punts
(aigües de dàrsena i aigües de procés), així com un estudi
de bioindicadors. S'ha treballat als ports de Roses,
Vilanova i Marina de Palamós. 

  Divulgació i sensibilització - Exponatur 2006 Com
cada estiu, Nereo organitza una sèrie d'exposicions al
Centre d'Estudis del Mar per tal d'oferir una activitat
diferent als visitants de Begur i que puguin conèixer
les activitats de Nereo.

- X Jornades sobre Medi Ambient i Ecologia (del 15
al 16 de setembre). Les Jornades sobre Medi Ambient
i Ecologia s'estableixen com una acció de comunicació i
sensibilització social que cerca l'intercanvi d'idees i la
reflexió humana en temes ambientals i socials de vital
importància per al bon desenvolupament de la nostra
societat. La Fundació Mar s'ha unit a aquesta iniciativa
per elaborar conjuntament amb Nereo els continguts i
activitats de les X Jornades sobre Medi Ambient i
Ecologia en el marc temàtic de la gestió integrada de
zones costaneres al litoral i el mar català.

- Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Durant la
celebració del 45è Saló Nàutic Internacional de
Barcelona (del 4 a 12 de novembre del 2006), Nereo,
conjuntament amb la Fundació Mar, va dur a terme
accions dins el marc del projecte «Blau», sobretot pel
que feia al distintiu de qualitat Blau i el Decàleg de
Conservació del Medi Marí. A més, es va presentar el
paper de la Fundació Mar en el futur del projecte
«Blau».

Durant aquesta edició del Saló Nàutic es va fer la
presentació dels resultats de BLU i el distintiu de
qualitat Blau com a sistema de gestió ambiental
funcional (dimarts 7 de novembre del 2006) i la
presentació del Decàleg de Conservació del Medi Marí
(dimecres 8 de novembre del 2006).

- I Jornada de Custòdia Marina Acte celebrat el 5
d'octubre del 2006 amb l'objectiu d'analitzar les

opcions que hi ha a Catalunya per desenvolupar
diverses iniciatives de conservació del medi marí. En la
jornada hi van participar entitats procedents dels
Països Catalans, Múrcia i Galícia que van discutir
sobre aspectes legals de les noves estratègies de
conservació marina. La jornada va servir per
intercanviar experiències que ja es duen a terme en
qüestions de custòdia marina, a més de tractar altres
punts com ara les possibles iniciatives de custòdia del
medi marí que es poden emprendre a Catalunya.
També es van analitzar les dificultats, els avantatges,
els èxits i els fracassos del models existents
actualment a Catalunya i a la resta de l'Estat
espanyol, i es va fer una aproximació a les diferents
fonts de finançament de les diferents iniciatives.

Associació Nereo, Preservador del Medi Ambient
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ASSOCIACIÓ EL MUSSOL, PER A LA
PROTECCIÓ DEL PAISATGE

ASSOCIACIÓ EL MUSSOL, PER A LA PROTECCIÓ DEL PAISATGE
C. Pearson, 36. La Floresta
08198 SANT CUGAT DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 935 897 800
Fax: 
E-mail:
Web:
             mussol@lafloresta.org
          www.lafloresta.org/mussol

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2002

Nombre d'associats:                                   30

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Projecte Rius

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Contaminació i
infraestructures de l'aigua, Ordenació del territori, Dret
ambiental, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Boscos, incendis forestals i reforestació

Objectius:
- Protecció del paisatge entès com el territori resultat
de l'acció i la interrelació de factors naturals o humans.  -
 Tendir cap a un desenvolupament sostenible basat en
una relació harmoniosa i equilibrada entre les
necessitats socials, l'economia i el medi ambient.  -
Fer prevaler el dret de la col·lectivitat sobre l'interès
privat.  - Promoure estudis per donar a conèixer la
riquesa del paisatge i la seva protecció.  - Promoure
accions ciutadanes per a la preservació del paisatge i
col·laborar amb les que tinguin la mateixa finalitat.  -
Coordinar-se amb aquelles entitats amb les quals hi
hagi confluència d'objectius.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 - Participació, juntament amb les associacions de veïns,
en la modificació del Pla General Metropolità (PGM) de
la Floresta.
  
  - Participació en la plataforma cívica per a la defensa
de can Busquets.
 
 - Participació en la plataforma cívica per a la defensa
de Collserola.
 
 - Organització de campanyes per tal d'evitar les tales
incontrolades d'arbres a les parcel·les urbanitzables i
la desaparició i el deteriorament per danys dels arbres
exemplars i dels arbres corrents en sòl públic;

informació als responsables municipals.
 
 - Demanda a l'Ajuntament de Sant Cugat d'una
normativa per a la protecció de la vegetació i dels arbres
a les parcel·les edificables, abans i després de la
construcció.
 
 - Coordinació amb altres entitats.
 
 - Participació en programes televisius per mostrar els
problemes que pateixen els arbres al municipi.
 
 - Participació amb les entitats de la Floresta per
recuperar el Casal, amb l'aportació d'un projecte sobre
el jardí autòcton en aquest espai.     Jornades de formació
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 - Curs sobre el jardí natural per mostrar com es poden
fer compatibles el jardí i el medi natural, en el nostre
cas els ambients forestals.
 
 - Divulgació de material sobre la conservació dels
arbres, la seva protecció durant les obres de construcció
i els seus valors per a la població.
 
 - Nous cursos i conferències en preparació.     Estudis
o assessoraments
 
 - Assessorament i informació als veïns quan es veuen
implicats en alguna problemàtica ambiental.
 
 - Amb el Fòrum d'Estudis Territorials de Sant Cugat
del Vallès es duen a terme estudis sobre la conservació
de les rieres, les característiques de les urbanitzacions
al bosc, la connectivitat del espais naturals del Vallès,
etc.     Projectes educatius
 
 - Divulgació i promoció del projecte «Rius» per
promoure la restauració de torrents i rieres a través de
l'adopció de rius per part de les escoles locals i grups
de voluntaris.     Projectes de conservació d'espais
naturals
 
 - Impulsar el catàleg d'arbres i dur a terme la recollida
d'informació i treball de camp per promoure que els
tècnics municipals l'elaborin.
 
 - Reunions amb els tècnics municipals per promoure
diverses actuacions: creació d'un viver per mantenir un
banc d'arbres i arbustos per tornar-los a plantar en
altres jardins, creació de zones verdes amb criteris
ecològics, prendre mesures per a la protecció de la fauna
quan es talen els arbres, etc.     Publicacions i
elaboració de material propi
 
 - Arxiu d'articles publicats a la premsa.
 
 - Traducció i difusió d'articles sobre la conservació dels
arbres i com actuar quan es troben en perill.  
 
 Celebració o participació en actes diversos
 
 - Organització del Dia de l'Arbre per promoure una
nova cultura dels arbres, la seva valoració i conservació.
 
 - Estand a la festa major per divulgar la tasca de
l'associació i obtenir suport.     Altres
 
 - Participació en les conferències i els actes de
l'Agenda Local 21.
 
 - Participació al Congrés de la Ciutat.
  
  - Assistència a cursos i conferències d'altres entitats
de la comarca, com ara l'Associació per a la Defensa i
l'Estudi de la Natura (ADENC), el Centre d'Ecologia

i Projectes Alternatius (CEPA), el parc de Collserola,
etc.
 
 - Contactes amb l'Associació Espanyola
d'Arboricultura per difondre el seu material sobre la
protecció i conservació dels arbres.
 
 - Difusió del material elaborat pel Servei de Promoció i
Conservació de l'Espai Públic de la Mancomunitat de
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), Anuari 2007; ja podeu actualitzar les dades
de la vostra entitat per a la propera edició de l'anuari.  -
Participació en el projecte de rehabilitació i recuperació
de l'antic casino de la Floresta.

Associació el Mussol, per a la Protecció del Paisatge
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GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS
ECOSISTEMES CATALANS-ECOLOGISTES
DE CATALUNYA (GEPEC-EDC)

GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES CATALANS-ECOLOGISTES DE
CATALUNYA (GEPEC-EDC)
C. Prat de la Riba, 18, 2n
43201 REUS
BAIX CAMP
Telèfon: 977 331 142
Fax: 
E-mail:
Web:
             secretaria@gepec.org
          www.gepec.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1985

Nombre d'associats:                                   600

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              Parc
natural dels ports de Beseit, parc natural de Prades,
consells territorials de caça i pesca.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Residus industrials o
agrícoles, Ordenació del territori, Dret ambiental, Estudi
del medi natural, biodiversitat i animals salvatges,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
L'estudi i la protecció de la natura mitjançant activitats
d'educació ambiental, campanyes de sensibilització,
projectes sostenibles, denúncies públiques o
administratives, convenis amb ajuntaments i
administracions, excursions, xerrades i cursos per
donar a conèixer el patrimoni natural, la relació amb
plataformes territorials i altres entitats ecologistes, la
participació en òrgans consultius de l'Administració quan
aquesta ho requereixi, la participació en programes de
custòdia, etc.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius  - Campanya «Mals
aires«» (juliol i agost). Denúncia del mal ús de l'aire
condicionat en locals comercials i de serveis
(comerços, cinemes, etc.).
 - Campanya «Record de la  Costa Daurada» (2n
semestre del 2006). Denúncia de l'especulació i la
massificació urbanística.  
 Jornades de formació  N'hi ha de tres tipus: sortides a
la natura, tallers i xerrades.   - Sortides:
 Les sortides a la natura són excursions guiades durant
les quals es fan explicacions de caire naturalista
relacionades amb l'espai visitat. De vegades també
tenen un cert contingut reivindicatiu. 
 - 12 de febrer: Siuranella. 24 persones.

 - 19 de febrer: parc agroecològic del Baix Gaià: L'hort
de la Sínia. 19 persones.
 - 26 de febrer i 19 de novembre: puig d'en Cama. 16
i 23 persones.
 - 5 març: la Talaia del Montmell. 27 persones.
 - 12 de març: riu Siurana, entre cingles i gorgs. 28
persones.
 - 18 de març: ocells del cap de Salou. 14 persones.
 - 2 d'abril i 14 de maig: canoes i ocells per l'Ebre. 29
i 29 persones.
 - 30 d'abril: energia solar aplicada a un habitatge
unifamiliar. 14 persones.
 - 14 de maig: al voltant de l'Algars, a la Terra Alta.
41 persones.
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 - 21 de maig: caminant per l'Alt Gaià. 21 persones.
 - 27 i 28 de maig: les fagedes de la serra de Curull i
el Puigsacalm. 19 persones.
 - 4 de juny: els Gravats. 18 persones.
 - 11 de juny: la Rojala i la platja del Torn. 27
persones.
 - 17 i 18 de juny: circuit de l'Ulldemó. 12 persones.
 - 25 de juny: plantes remeieres i medicinals. 36
persones.
 - 9 de juliol: descoberta del pantà del Siurana. 11
persones.
 - 22 de juliol: turisme sostenible i agricultura
ecològica. 12 persones.
 - 17 de setembre: la punta de la  Móra amb caiac de
mar. 17 persones.
 - 1 d'octubre: plantes i fruits. 28 persones.
 - 8 d'octubre: caiac pel golf de Sant Jordi d'Alfama.
21 persones.
 - 15 d'octubre: conèixer Montagut. 24 persones.
 - 28 d'octubre: anem a buscar bolets. 35 persones.
Malgrat el nom, es tracta d'anar a reconèixer tot tipus
de bolets, no a collir-los.
 - 26 de novembre: la teixeda de Cosp. 32 persones.
 - 3 de desembre: pujada a la  Mussara. 30 persones.
 - 17 de desembre: aus hivernants al delta de l'Ebre.
32 persones.
 - Cada primer diumenge de mes,visites guiades als
Muntanyans de Torredembarra amb temàtica diversa:
ocells marins, petxines i altres restes marines,
geologia i meteorologia litorals, rastres animals,
plantes del litoral, sargantanes de la platja, el fons de
la mar, cens de lliri de mar, mosquits i altres
invertebrats, ocells aquàtics, fotografia de natura, baix
a mar: la cultura de la mar. Participació mitjana: 9
persones.
 
 - Tallers
 - Hort de primavera: taller pràctic d'horticultura
ecològica. Divendres 21 i diumenge 23 d'abril.
Participació: 9 persones.
 - Pomades i ungüents. Dissabte 29 d'abril i dissabte 13
de maig. Participació: 14 persones.
 - Taller pràctic d'hort ecològic. Dissabte i diumenge 26
i 27 d'agost. Participació: 9 persones.
 - Redescobrir la natura mitjançant el dibuix i la
pintura. Dissabtes de setembre i d'octubre.
Participació: 6 persones.
 - Els veïns del bosc. Curs de fauna d'alta muntanya.
Dissabte i diumenge 21 i 22 d'octubre. Participació: 6
persones.
 - Elaboració de sabons artesans. Dissabte 28
d'octubre. Participació: 16 persones.
 - L'art de la pedra seca. Dissabtes 11, 18 i 25 de
novembre. Participació: 16 persones. En el transcurs
d'aquest taller es va procedir a la restauració d'una
barraca de pedra seca catalogada de Mont-roig.
 
 -Xerrades
 - A tornallom. Documental sobre la lluita de l'Horta

de la Punta a València. 9 de febrer. Assistents: 45
persones.
 - Annapurna, la cara bruta de la muntanya.
Audiovisual. 10 de març. Assistents: 12 persones.
 - Hort ecològic de primavera. 21 d'abril. Assistents: 11
persones.
 - Energia solar a l'abast de tothom. 28 d'abril.
Assistents: 16 persones.
 - Ecologia a Chiapas. 12 de maig. Assistents: 6
persones.
 - Estalvi energètic. 19 de maig. Assistents: 11
persones.
 - La Rojala - platja del Torn. 9 de juny. Assistents: 16
persones.
 - Els camins de l'aigua. 22 de setembre. Assistents:
26 persones.
 - Viatge a l'Amèrica del Sud. Passi de diapositives
comentat. 29 de setembre. Assistents: 32 persones. 
Projectes educatius  - «GEPEC-Energia» (tot l'any) 
 Desenvolupament del projecte «De sol a sol, foment
de l'energia solar», que s'emmarca dins les mesures
legislatives i polítiques per a l'ús racional dels
recursos energètics a Catalunya, així com a tota la Unió
Europea. Les actuacions s'han realitzat, mitjançant una
exposició solar i conferències, en els següents municipis
de la nostra demarcació: Cambrils, la Secuita i la Riera
de Gaià.
 
 - «Arbres de paper» (tot l'any) 
 Durant el 2006 s'ha desenvolupat la 3a fase d'aquest
projecte, l'objectiu del qual és conscienciar l'alumnat
de primària de la importància de l'ús racional del paper
seguint tres passos: a) recollir, pesar i dur al
contenidor blau el paper utilitzat perquè sigui reciclat;
b) comptabilitzar el consum total de paper i cartró, i
reduir-ne el consum any rere any, i c) consumir paper
reciclat i ecològic. 
 La 3a fase ha servit per millorar les dues anteriors
gràcies al feedback entre el professorat i l'alumnat.
Com a novetat s'ha creat el «Conveni amb els arbres».
 
 - «Camins de silenci» (octubre-desembre)
 Projecte en fase d'execució que té com a objectiu
apropar el medi natural a persones amb discapacitats
(especialment visuals) a través de sis itineraris
adaptats al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. 
 
 Projectes educatius i de conservació d'espais naturals
 - Voluntariat de l'EIN «Els Muntanyans» (tot l'any)
 Els Muntanyans i el Gorg és un espai natural
constituït per una platja de set quilòmetres de longitud
compartida per Torredembarra, Creixell i Roda de
Barà. L'àrea protegida fins ara (platja de Torredembarra
i Creixell) només inclou 62 hectàrees. El seu principal
valor és la conservació d'ecosistemes dunars i de
maresmes, ja desapareguts pràcticament a tota la costa
catalana. També hi ha praderies de posidònia en el
fons marí, encara per protegir. Actualment el problema
principal és l'aprovació del Pla Urbanístic Muntanyans
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II contra el qual s'està lluitant activament.
 Cal destacar el projecte de voluntariat coordinat amb
l'associació d'Amics dels Minyons Escoltes i Guies
Sant Jordi i també la participació de voluntariat
internacional (programa SVE).
 Alguns dels treballs realitzats són: censos de
sargantanes cua-roja, neteja del Roquer, elaboració de
quaderns didàctics, atenció al públic, organització d'una
marató ornitològica, etc.
 
 - «Recuperant senders» (29 de gener i 10 setembre, 6
i 13 persones)
 Recuperació i reobertura d'un antic camí a Rojals
(muntanyes de Prades).  
 Publicació i elaboració de material propi  - Informe
sobre la recollida selectiva al Camp de Tarragona i a
les Terres de l'Ebre (2001-2005).  - Notes de premsa
diverses sobre: massificació eòlica i construcció de línies
elèctriques a les Terres de l'Ebre, la Terra Alta, el
Priorat i la Conca de Barberà; el Pla de l'Energia;
accidents químics i contaminació; especulació urbanística
i industrial, incendis, gestió insostenible de recursos
hídrics, medi natural i fauna, residus i abocaments,
altres agressions ambientals, sostenibilitat i
transgènics.   Celebració o participació en actes
diversos  - Plantada popular de tamarius a la platja
dels Muntanyans.

Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)
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FEDERACIÓ D’AGRUPACIONS DE DEFENSA
FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA

FEDERACIÓ D’AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE LA COMARCA D’OSONA
C. de la Llotja, s/n
08500 VIC
OSONA
Telèfon: 938 850 497
Fax: 938 856 043
E-mail:
Web:
             federacioadf@osona.com
          www.osona.com/federacioadf

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1996

Nombre d'associats:                                   12

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Boscos,
incendis forestals i reforestació, Comunicació i educació
ambiental, Publicacions especialitzades

Objectius:
- Realitzar tasques de prevenció i extinció d'incendis
forestals.
 
 - Donar suport tècnic i logístic a les agrupacions de
defensa forestal (ADF) associades.
 
 - Defensar i representar les ADF associades davant
les institucions.
 
 - Informar i coordinar els voluntaris que formen la
massa social de les ADF a Osona.
 
 - Autofinançament a partir de la reinversió dels
beneficis en el territori i la seva gent (treballs de
neteja forestal, xarxa de comunicacions pròpia, xarxa
de punts d'aigua, col·laboració en la recerca de
persones, etc.).

Memòria d'activitats de l'any 2006
Jornades de formació  Participem en la formació
d'operaris forestals, que són la base de la prevenció dels
incendis forestals i la base de la gestió forestal, amb la
col·laboració a les escoles forestals de Quintanes
(Masies de Voltregà) i Casa Xifra (Santa Coloma de
Farners). Durant el 2006 es va signar un conveni de
formació pràctica amb tres alumnes.  Assessorament  En
l'àmbit comarcal, assessorem i oferim la possibilitat de
tramitació dels ajuts que el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la  Generalitat concedeix a les
ADF. Donats els canvis importants en els ajuts del
2006, vàrem col·laborar directament amb el
Departament de Medi Ambient donant suport i servei

tècnic a les ADF de Catalunya. També informem i
tramitem els carnets de Voluntari d'ADF.  Projectes
educatius  Es realitza el projecte iniciat l'any 2005 de
formació d'operaris forestals especialitzats,
conjuntament amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura. L'objectiu és dignificar el sector, formar
especialistes forestals, arribar a poder formar persones
que puguin obtenir el títol oficial NPTC, i assolir uns
treballs forestals que siguin efectius, professionals i
segurs. Durant el 2006 es va fer el primer curs
d'especialistes en desbrossadora, serra mecànica i tala
d'arbres petits. Tots els alumnes es varen presentar a
l'examen oficial per a l'obtenció del títol NPTC,
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reconegut arreu d'Europa.
 
 Els mesos d'abril i juny es varen fer dos cursos de
tales difícils i poda en alçada. Consistia a ensenyar i
practicar les tècniques de trepa i tala d'arbres difícils,
per tal de fer més segurs els treballs de trepa.   
 Projectes de conservació d'espais naturals  - Mitjans
d'Extinció Coordinats d'Osona (MECO). És el tercer
any que es posa en funcionament aquest dispositiu de
coordinació de les ADF d'Osona. Continua
essencialment igual que el 2005, amb l'únic canvi
que s'ha introduït la figura del coordinador general,
que ha de ser la persona que donarà suport tant al
coordinador de les ADF com al de la Federació des
d'una base fixa. Amb els MECO volem fer possible
que es desplacin als grans incendis els mateixos
mitjans que hi havíem dedicat fins ara, sense
comprometre el principi de proximitat i immediatesa
que dóna el fet de tenir mitjans repartits al llarg del
territori i preparats per actuar.  - Conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al
desenvolupament del Pla de Vigilància Complementària
contra Incendis Forestals (PVI). La finalitat bàsica és
evitar els incendis i limitar-ne els efectes. La
campanya del 2006 ha anat del 16 de juny al 12 de
setembre.  - Assistència al breafing de bombers
durant l'estiu. Es tracta d'una reunió setmanal a la qual
assisteixen representants d'agents rurals, bombers,
mossos, FECSA-ENDESA, tècnic del PVI i Federació
ADF d'Osona. Aquestes trobades entre els
organismes involucrats en un incendi ajuda a fer més
fluïda la comunicació i a tractar els problemes en
conjunt.  - Treballs a l'embassament de Sau. S'acaben
els treballs iniciats el 2005 de neteja de deixalles de
les ribes de l'embassament. El volum de deixalles va
ser considerable.  Publicacions i elaboració de
material propi  Edició semestral d'una revista adreçada
als voluntaris, ajuntaments i altres entitats de la
comarca. El nom d'aquesta revista és ADF Informa.
El 2006 s'han editat els números 18 i 19 als mesos de
juny i desembre, respectivament. Aquesta revista i
informació d'altres activitats que portem a terme es
poden trobar a la nostra pàgina web.  Celebració o
participació en actes diversos  - Organització de la 7a
Trobada de les ADF de la comarca d'Osona, el dia 18
de juny, a Folgueroles. Cal destacar-hi la col·laboració
de l'Ajuntament de Folgueroles.
 - Assistència a la XVII  Trobada de les ADF de
Catalunya, el 4 de juny, a Terrassa.
 - Assistència al dinar organitzat per la Diputació de
Barcelona, el 25 de novembre, a Vilafranca del
Penedès, amb motiu del lliurament dels IX Premis en
Prevenció d'Incendis Forestals.  Altres  Participació en
l'extinció d'incendis. El 2006 ha estat un estiu força
tranquil pel que fa als incendis a la nostra comarca.
S'ha dut a terme una quinzena de sortides per foc de
poca consideració. De tots els focs, només cal destacar
el de Sant Martí d'Albars, amb 5,7 ha forestals.
 

 Seguint amb la iniciativa de l'any 2005, es col·labora
amb el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya per tal que persones obligades a prestar
serveis socials puguin complir el manament a les
ADF. Durant el 2006, set persones han desenvolupat
tasques de vigilància i detecció de columnes de fum en
llocs elevats i amb visibilitat, en èpoques d'alt risc;
durant les èpoques en què el perill no era tan alt, han
desenvolupat tasques de manteniment en
instal·lacions, vehicles i maquinària de les ADF.
 
 Participació i/o col·laboració en la 2a Cursa de Policia
de Catalunya, celebrada el 14 de maig del 2006,  a
Osona.

Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal de la Comarca d’Osona
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ASSOCIACIÓ PER LA PRESERVACIÓ DEL
MEDI NATURAL EL GORG DE CREIXELL

ASSOCIACIÓ PER LA PRESERVACIÓ DEL MEDI NATURAL EL GORG DE CREIXELL
C. Església, 17
43839 CREIXELL
TARRAGONÈS
Telèfon: 977 803 373
Fax: 977 803 008
E-mail:
Web:
             elgorg@iservicesmail.com
          

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2001

Nombre d'associats:                                   109

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
GEPEC

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recuperació i/o gestió
d'espais naturals

Objectius:
Associació sense ànim de lucre que té com a objectius:  
- Promoure totes aquelles activitats destinades a la
preservació dels espais naturals del municipi de
Creixell, en especial les zones del litoral i adjacents,
sobretot la zona denominada el Gorg de Creixell.  -
Col·laborar amb totes les institucions públiques i
privades i les diferents administracions en tot allò que
afecti el desenvolupament, la conservació i la
recuperació dels espais naturals de Creixell.   - Portar a
terme activitats de suport i col·laboració amb les altres
associacions que promoguin el coneixement del
patrimoni historicocultural del nostre municipi.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Durant l'any 2006, la nostra associació va iniciar
l'apropament amb altres entitats, com l'Associació Els
Merlets de Creixell. Els nostres projectes
convergeixen en un sol, que és la preservació tant del
llegat ecològic com de l'històric davant la febre
urbanística que ens envaeix des dels anys noranta. És
per aquest motiu que al mes de setembre es va
col·laborar en l'exposició-concurs de fotografies
organitzat per l'associació Els Merlets de Creixell en
suport a la preservació del patrimoni històric del
municipi.  Per altra banda, un grup de voluntaris de
l'associació han fet visites de seguiment a la zona dels
aiguamolls del Gorg, ja que s'ha constatat que s'estan
formant petites llacunes en les quals s'han detectat
petites colònies de fartets (espècie declarada protegida
per llei). Amb la col·laboració dels experts biòlegs del
Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp
(GEPEC), se'n va informar (novembre) al

Departament de Medi Ambient. Totes les possibles
actuacions que l'associació pot endegar a la zona que
ens dóna nom estan aturades, a l'espera que la zona
sigui declarada definitivament protegida per part de
l'Administració. Aquesta decisió està en procés de tràmit i
esperem que l'any 2007 sigui definitiu per començar la
regeneració de la zona humida.  Mentrestant, les
nostres actuacions són d'informació de la situació actual
dels aiguamolls, com també dels boscos que envolten
el poble de Creixell, que també estan amenaçats per la
construcció urbanística desmesurada.

Associació per la Preservació del Medi Natural el Gorg de Creixell
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PROJECTE RIUS

PROJECTE RIUS
C. Guadiana, 30, baixos
08014 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 213 216
Fax: 934 326 240
E-mail:
Web:
             comunicacio@projecterius.org
          www.projecterius.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1997

Nombre d'associats:                                   165

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Contaminació
i infraestructures de l'aigua, Ecosistemes aquàtics,
Ordenació del territori, Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges

Objectius:
- Treballar per la protecció i millora de la qualitat de
l'entorn natural mitjançant projectes participatius.
 
 - Conscienciar la societat a través de l'educació
ambiental de la necessitat de conservació i protecció
dels ecosistemes fluvials.
 
 - Estimular i potenciar el voluntariat ambiental. 
 
 - Apropar el mètode científic a la societat per a
l'anàlisi i el coneixement dels ecosistemes fluvials.
 
 - Fomentar la creació de xarxes al voltant de les
conques hidrogràfiques i promoure una visió integral
dels rius.

Memòria d'activitats de l'any 2006
L'activitat del Projecte Rius es va centrar al llarg del
2006 en el foment del voluntariat ambiental per dur a
terme inspeccions i adopcions de trams de riu, en la
creació de xarxes de conca per agrupar els interessos de
diferents grups de voluntaris i en la coordinació dels
Projectes Rius de diferents territoris de l'Estat
espanyol i d'Andorra. Actualment s'han iniciat uns 10
projectes d'adopció d'un tram de riu per part de
diferents grups de voluntaris arreu de Catalunya, i
entenem que aquesta és una bona opció per fer del
voluntariat ambiental una acció cada cop més
compromesa amb l'estat dels rius i de l'entorn natural.
 - Conferències al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible
 Al llarg del 2006 el Projecte Rius ha continuat

l'aposta per la formació. La participació ciutadana als
espais fluvials requereix abordar des d'un punt de
vista teòric, però amb exemples gràfics, que ens
aproximem d'una manera més aprofundida a
elements monogràfics. L'entitat ha dut a terme un cicle
de conferències al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible. El cicle ha comptat amb quatre
conferències:   Divendres 16 de febrer: «La química
de l'aigua» (Francesc A. Centellas).
 Divendres 8 de juny: «Els macroinvertebrats» (Núria
Cid).
 Divendres 20 d'octubre: «Els rèptils» (Marc Franch).
 Divendres 9 de novembre: «Mites i llegendes de
l'aigua» (Carme Bosch).     Resum d'activitats
realitzades al llarg de l'any 2006:  Gener  Dia 9:
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programa de ràdio Cultura de Vida a Catalunya Cultura.
 Dia 11: presentació del Projecte Rius al parc natural
del Montsant.  Febrer  Dia 2: Jornada
d'Ecoenginyeria en Rius i Zones Humides. Casa del
Mar, Barcelona. Organitzada per l'Agència Catalana
de l'Aigua (ACA).
 Dia 3: presentació del catàleg Projectes Vius. Fundació
Territori i Paisatge.
 Dia 9: xerrada «El voluntariat en la protecció dels
espais fluvials». Diputació d'Alacant, CAM. En
commemoració del Dia del Voluntariat Ambiental. 
 Dia 15: presentació del llibre El paisatge fluvial a la
conca del Besòs, ahir, avui... i demà? Consorci per a la
Defensa del Besòs. Granollers.
 Dia 16: xerrada «La química de l'aigua». Centre de
Recursos Barcelona Sostenible.
 Dia 22: gravació del documental sobre custòdia del
territori amb IB3 TV. Olesa de Montserrat.  Març  Dia
4: trobada de formació d'escoltes catalans. Viladecans. 
 Dia 5: Setmana del Riu i dels Espais Fluvials a Navàs.
Taller d'inspecció de riu.
 Dia 9: presentació del Projecte Rius dins la presentació
del programa de l'Agenda 21 Escolar de Sabadell.
 Dia 10: taller d'inspecció de riu. CEIP La Sardana.
Badia del Vallès.
 Dies 13 i 14: taller d'inspecció de riu. CEIP El Viver.
Montcada i Reixac.
 Dia 17: tres tallers de còdols. CEIP El Viver.
Montcada i Reixac.
 Dies 18 i 19: Festa de l'Aigua.
 Dia 24: taller d'inspecció de riu. CEIP El Viver.
Montcada i Reixac.
 Dia 29: programa de medi ambient a TV Ripoll.
 Dia 30: Jornada Tècnica al Consorci del Besòs.
Presentació del programa de custòdia de l'espai fluvial
del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs. Granollers.  Abril  Dia 1: sortida formativa a
Sabadell.
 Dia 1: sortida formativa a Martorell.
 Dia 1: entrega dels premis Fundació Nova Cultura de
l'Aigua. Vitòria. 
 Dia 3: presentació Projecte Rius a la Universitat de
Girona. Facultat d'Educació i Psicologia.
 Dia 5: taller d'inspecció de riu. IES Espluga de
Francolí. Espluga de Francolí.
 Dia 7: trobada de grups d'Igualada. Igualada.
 Dia 19: presentació Projecte Rius. Ateneu
Santfeliuenc. Sant Feliu de Llobregat.
 Dia 20: taller d'inspecció de riu. Can Cabanyes.
Granollers.
 Dia 22: Setmana de la  Terra. Tallers i activitats
diverses. Abrera.
 Dia 24: activitats entorn del riu (tallers, neteja i
inspecció de riu). Fira de Martorell. 
 Dia 25: taller d'inspecció de riu. IES Enric Borràs. Parc
fluvial del Besòs (Santa Coloma de Gramenet).
 Dies 27 i 28: jornada de participació en la gestió de
l'aigua a partir de la Directiva marc de l'aigua.
Universitat de Girona. Girona.  Maig  Dia 2: «La

sobretaula», tertúlia per parlar del Projecte Rius.
EPIDOR. Lliçà de Vall.
 Dia 2: taller d'inspecció de riu. IES Enric Borràs. Parc
fluvial del Besòs (Santa Coloma de Gramenet).
 Dia 3: taller d'inspecció de riu. CEIP Josep Pla. Sant
Andreu de la Barca.
  Dia 5: xerrada sobre la fauna al Besòs. Museu de la
Tela. Granollers.
  Dia 6: presentació del Projecte Rius i sortida al riu.
Noguera Ribagorçana. Ajuntament de Corbins. 
 Dia 7: taller d'inspecció de rius a la  Riba (Alt Camp).
Formació Escoltes Catalans.
 Dia 14: Trobada de Grups del Projecte Rius a la
Tarafa. Granollers.
  Dia 17: xerrada sobre el Projecte Rius. CEIP Emili
Carles Tolrà. Castellar del Vallès.
 Dia 17: taller d'inspecció de rius a la Rierada, Molins
de Rei. Consell de Centres de Sarrià.
 Dia 18: trobada de treball amb els membres de la
Xarxa de Custòdia del Territori.
 Dia 19: presentació del projecte «Tortugues» a Olesa
amb el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de
Catalunya (CRARC). Olesa de Montserrat. 
 Dia 20: taller d'inspecció de rius al districte de Sant
Andreu de Barcelona. Taula de jocs de Sant Andreu.
 Dia 21: reconeixement de macroinvertebrats amb els
raiers d'Escoltes Catalans. La Riba (Alt Camp).
 Dia 22: trobada amb el director de la Xarxa
Colombiana de Reserves Naturals de la  Societat
Civil. 
 Dia 26: xerrada sobre fauna a Montcada i Reixac.
Casa de la Vila de Montcada i Reixac.
 Dia 28: tercera sortida naturalista «Coneguem els
nostres rius». Caminada per la riera d'Amer. Amer.
 Dies 25-27: II Jornades Estatals de Custòdia del
Territori. Organitzades pel Centre Educatiu de Medi
Ambient de la  Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CEMACAM) i la Càtedra UNESCO de Territori i
Medi Ambient. Múrcia.
 Dia 30: presentació del Projecte Rius a Vilanova del
Vallès. Vilanova del Vallès.
 Dies 30-31: grup de voluntariat en el domini
publicohidràulic. ADENA-WWF. Ministeri Medi
Ambient. Madrid.
 Dia 31: jornada tècnica del Projecte de Participació
per a la Riera de Vallvidrera «La rierada». Parc de
Collserola.  Juny  Dia 1: gravació al Telenotícies de
TV3. Projecte d'Olesa de Montserrat.
 Dia 6: jornades «El voluntariat en la conservació de la
natura. Models i experiències de gestió del voluntariat
ambiental». La Pedrera, Fundació Territori i Paisatge. 
 Dia 7: entrega de premis de Medi Ambient del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. Auditori Winterthur.
 Dia 8: xerrada sobre macroinvertebrats al Centre de
Recursos Barcelona Sostenible. Barcelona. 
 Dia 14: taller d'inspecció de rius. IES Can Planas.
Barberà del Vallès.
 Dia 15: jornada «Qui embruta el mar?». Consorci el
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Far-Agència Catalana de l'Aigua. Barcelona. 
 Dia 16: xerrada sobre fauna del Besòs. Sabadell. 
 Dia 20: presentació de l'acte de la  Xarxa de Custòdia
del Territori de reforçament de les entitats. Institut
d'Estudis Catalans. Barcelona.
 Dia 22: avaluació i entrega dels premis de la
campanya del Bicicleta Club de Catalunya (BACC).
Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Barcelona. 
Juliol  Dia 3: reunió del grup de treball per elaborar el
protocol de restauració de rius amb voluntaris.
ADENA. Madrid.
 Dia 4: taller d'inspecció de riu. Coordinadora
d'Entitats d'Esplugues. Martorell.
 Dia 5: taller d'inspecció de riu amb el Club Falcons de
Sabadell. Ajuntament de Sabadell. Sabadell.
 Dies 4-6: reunió de la Xarxa de Projecte Rius a
Barcelona.
 Dies 13 i 14: presentació del Projecte Rius a Cantàbria
amb el Centre de Recerca del Medi Ambient (CIMA).
Torrelavega, Santander, Cantàbria. 
 Dia 19: presentació del Projecte Rius i inspecció de riu
al gorg Negre. Camp de treball del Grup de Defensa
del Ter. Sant Bartomeu del Grau (Lluçanès).  
Setembre  Dia 8: sortida d'inspecció de rius al barri
barceloní de Sant Andreu.
 Dia 14 i 15: participació del Projecte Rius al Seminari
de Participació Social en la Gestió de l'Aigua a Tortosa. 
Octubre  Dia 1: caminada per la riera del Relat a
Avinyó, dins la  Segona Setmana I+ de la Xarxa de
Custòdia del Territori.
 Dia 2: participació del Projecte Rius en una taula
rodona sobre la custòdia del territori a Esparreguera.
 Dia 4: activitat del Projecte Rius «L'hora del conte:
històries d'aigua i terra al barri barceloní de Sant
Andreu».
 Dia 7: activitat formativa del Projecte Rius a
Montcada i Reixac, en el marc de la Segona Setmana
I+ de la Xarxa de Custòdia del Territori.
 Dia 15: el Projecte Rius és guardonat amb el premi
atorgat per la Xarxa de Custòdia del Territori en
reconeixement a l'entitat de custòdia professionalitzada
de la societat civil. 
 Dia 20: conferència del Projecte Rius sobre els
rèptils al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
 Dies 20 i 22: participació del Projecte Rius a la XI
Trobada del Voluntariat Ambiental celebrada a
Múrcia.
 Dia 21: presentació del Projecte Rius al terme
municipal de Torrefeta i Florejacs.
 Dia 22: sortida naturalista del Projecte Rius al riu
Brugent, a Amer. 
 Dia 28: sortida formativa sobre macroinvertebrats a
Castellar del Vallès, emmarcada dins les activitats de
tardor de la Xarxa Besòs.  Novembre  Dia 9: xerrada
sobre les «dones d'aigua» al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible.
 Dia 19: Festa de l'Arbre a Amer. Organitzada pel
grup La Bombolla d'Amer, l'Ajuntament d'Amer i el
Projecte Rius.

 Dia 24: presentació de l'informe anual 2006 del
Projecte Rius. Roda de premsa a l'Institut d'Estudis
Catalans.
 Dia 28: presentació dels resultats de l'any 2006 de les
inspeccions de la Xarxa Besòs a Sabadell.  Desembre 
Dia 1: coorganització d'«Empresa i territori», seminari
de col·laboració entre les empreses i les entitats de
custòdia en la conservació del territori i el patrimoni.
 Dia 1: presentació dels resultats de l'any 2006 de les
inspeccions de la Xarxa Besòs a Granollers.
 Dia 12: presentació dels resultats de l'any 2006 de les
inspeccions de la Xarxa Besòs a Montcada i Reixac.    
Reconeixements i premis del Projecte: 
 
 - Premis Nova Cultura de l'Aigua 2006 de la Fundació
Nova Cultura de l'Aigua. Premi Missatgers de la
Nova Cultura de l'Aigua 2006.
 
 - Premis Medi Ambient 2006 del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
 
 - Reconeixement a l'entitat de custòdia
professionalitzada de la societat civil, per les
adopcions de rius, com a mecanisme d'aplicació de la
custòdia del territori al medi fluvial. Atorgat per la
Xarxa de Custòdia del Territori.

Projecte Rius
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FUNDACIÓ EMYS. RECERCA I
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

FUNDACIÓ EMYS. RECERCA I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
Ctra. Santa Coloma, 12, 1r
17421 RIUDARENES
SELVA
Telèfon: 972 16 49 57
Fax: 972 85 64 27
E-mail:
Web:
             info@fundacioemys.com
          www.fundacioemys.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2003

Nombre d'associats:                                   La fundació té un programa de
voluntariat

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Comissionat Europeu per al Medi Ambient,
Ministerio de Medio Ambiente, Fundación
Biodiversidad, Bancaja, Caja Madrid, Dep. Medi
Ambient i Habitatge, ACA, Diputació de Girona,
Consell Comarcal de la Selva, Xarxa de Custòdia del
Territori, Fundació Territori i Paisatge, Fundació Caixa
de Girona, Observatori de la Tordera, Limnos,
Adianthus, UB, UAB, UdG, Universitat de Vic, entre
d'altres.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Ordenació del territori, Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
La Fundació EMYS té per objecte l'estudi, la protecció
i la divulgació del patrimoni natural. És per aquest motiu
que la Fundació treballa per a la conservació de la
diversitat biològica, així com per a la protecció i la
restauració dels ecosistemes naturals en general.
Per tal d'assolir aquests objectius, la Fundació compta
amb un equip de professionals que desenvolupen
diversos projectes inscrits en les 4 línies de treball de
l'entitat: la recerca, l'educació i la divulgació del
patrimoni natural, la gestió i la custòdia del territori i els
serveis ambientals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
La tasca duta a terme per la Fundació EMYS durant el
2006 s'emmarca en tres àmbits d'actuació:  - Recerca i
conservació  Els projectes realitzats dins d'aquesta línia
de treball han estat:
 
 1. «Ecologia tròfica de la tortuga d'estany i

caracterització de les comunitats de macroinvertebrats
a la població de Riudarenes: implicació en la conservació
de l'espècie i els seus hàbitats». Estudi realitzat gràcies
a la concessió dels ajuts ACOM per al
desenvolupament de projectes de recerca d'abast
comarcal 2004.
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 2. «Seguiment d'amfibis de Catalunya (SAC)»:
programa estandarditzat de recollida de dades
d'escoltes auditives quantitatives de poblacions
d'amfibis en transsectes definits a llarg termini i per
mitjà de voluntaris. La Fundació EMYS ha col·laborat
en el projecte, en el qual també estan implicats
Adianthus i la Generalitat de Catalunya.
 
 3. Restauració i adequació ambiental de la zona humida
de la Camparra: segona fase i inauguració de la
Camparra (setembre del 2006).
 
 4. Recuperació de l'hàbitat de la població de tortuga
d'estany i altres espècies i hàbitats d'interès
comunitari a l'espai Esplet.
 
 5. Projecte «Life. Recuperació de l'hàbitat d'amfibis i
rèptils aquàtics als aiguamolls del baix Ter-EMYS
Ter».
 La recuperació de l'hàbitat d'amfibis i tortugues
d'estany al baix Ter és un projecte de la Universitat
de Girona i els ajuntaments de Torroella de Montgrí i
Pals, cofinançat per la Unió Europea, el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, la  Fundació Territori i Paisatge i el
Ministeri de Medi Ambient. 
 
 6. Retirada de fauna en la zona d'afectació de les obres
del tren d'alta velocitat. 
 
 
 - Divulgació i educació  Durant aquest any s'ha redactat
el projecte educatiu de la fundació, que permetrà
estructurar i dirigir les actuacions en matèria
educativa de l'entitat d'ara en endavant. Durant el
2006 també s'han preparat els continguts i les unitats
didàctiques de cada una de les activitats i visites que
ofereix la fundació.
 
 S'ha seguit una línia continuista pel que fa a la
participació en congressos donats els bons resultats en
quant a difusió que ens havien donat les experiències
anteriors. La participació en congressos d'abast
nacional i internacional situa la fundació com un
referent dins el món de la recerca, fet que possibilita la
publicació dels treballs que es duen a terme. La
participació en el II Congrés Nacional d'Espècies
Exòtiques Invasores (EEI 2006), organitzat pel Grup
Especialista en Invasions Biològiques (GEIB) a la
ciutat de Lleó, ha estat una experiència important per a
la  Fundació EMYS, ja que ha significat el
reconeixement del treball que s'ha estat duent a terme
fins al moment i ha certificat que la línia científica que
s'ha seguit és la correcta. Això ens ha animant a seguir
el mateix camí i ens ha permès continuar la tasca
divulgadora i mantenir els contactes establerts amb
altres investigadors que tracten la mateixa temàtica.
 

 El dia 16 de setembre, coincidint amb els actes de la
festa major de Riudarenes, la zona humida de la 
Camparra va quedar oficialment inaugurada en un
acte obert al públic. Des de llavors s'han organitzat
visites guiades i s'ha elaborat el material divulgatiu
per a escoles i grups.
 
 S'han organitzat les I Jornades d'Herpetologia,
formades per tres cursos, un de realitzat el 2006
(«Introducció als amfibis») i els altres dos el 2007
(«Introducció als rèptils» i «Tècniques d'estudi
d'amfibis i rèptils»), el balanç de les quals ha estat
molt positiu, ja que han comptat amb un notable èxit
de participació.
 
 Cal valorar molt positivament l'any que ha complert
la pàgina web de l'entitat, ja que és una eina de
divulgació de gran repercussió pel que fa al públic
interessat en la conservació i la natura, especialment en
els amfibis i rèptils. La pàgina ha estat de gran utilitat
a l'hora de fer divulgació d'actes (com el de la
inauguració de la Camparra) i d'organitzar cursos (com
el d'introducció als amfibis) o dels projectes en curs
(com el Life EMYS Ter).
 
 Dins d'aquest apartat de divulgació, cal esmentar les
aparicions en els mitjans de comunicació, que s'han fet
ressò de les participacions en congressos, actes i
treballs que s'han anat realitzant. 
 
 També s'han editat uns fullets divulgatius de la zona
humida de la Camparra i sobre la Fundació EMYS.
 
 
 - Gestió i custòdia del territori  1. Al·legacions al traçat
de la línia d'alta velocitat Barcelona-la Jonquera. 
 
 2. Gestió amb l'Ajuntament de Riudarenes per a la
incorporació de l'espai annex a la zona humida de la
Camparra.
 
 3. Assessorament a l'empresa Ecotècnics sobre
l'elaboració del POUM de Riudarenes.
 
 4. Acords de custòdia.
 
 - Contractes amb entitats públiques
 La Fundació EMYS té dos acords de custòdia amb
l'Ajuntament de Riudarenes, un a la Camparra i l'altre
a l'espai Esplet. Aquests dos acords de custòdia
permeten a la Fundació EMYS de gestionar les dues
zones humides, una consolidada, com és la
Camparra, i una de nova creació, com és l'Esplet.
 
 - Contractes amb propietaris
 Antics acords en nom d'ADEPAR amb diverses
bases, actualment en converses i en vies de renovar
antics contractes. Actualment hi ha canvis de
propietaris i situacions diverses que porten a renovar
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Fundació EMYS. Recerca i conservació del patrimoni natural
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GRUP DE NATURA DEL SOLSONÈS

GRUP DE NATURA DEL SOLSONÈS
Casal de Cultura, local núm.12. Pg. Pare Claret, s/n
25280 SOLSONA
SOLSONÈS
Telèfon: 636 591 158
Fax: 
E-mail:
Web:
             gns@lacetans.org
          www.lacetans.org/gns

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2003

Nombre d'associats:                                   160

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              CEL,
ICHN

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Ordenació del territori, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Comunicació i educació ambiental,
Publicacions especialitzades

Objectius:
Els nostres objectius són:
 
 - L'estudi del patrimoni natural comarcal.
 - La conservació i la gestió dels espais d'interès
naturalista.
 - La promoció d'un diàleg obert de col·laboració entre
les administracions, les entitats i els ciutadans.
 - La divulgació i la conscienciació ciutadana en temes
ambientals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
1. III Cens d'Ocells Aquàtics Hivernants, 21 de gener
del 2006
 Sortida per fer el cens i conèixer les aus aquàtiques
hivernants que habiten el Solsonès.
 
 2. Sortida de raquetes de neu a la cerca de petjades i
animals, 4 de febrer del 2006
 Aquesta sortida es va fer a la zona del Cadí-el Port del
Comte. La caminada es fa amb raquetes per dins el
bosc, on es descobreixen i identifiquen els diferents
rastres que els animals deixen a la neu, ja sigui en
forma de petjades, excrements o restes de menjar.
 L'assistència va ser d'unes 30 persones. 
 
 3. IV Setmana del Medi Ambient, del 14-23 d'abril
del 2006  4. Exposicions

 
 - Dibuixos naturalistes.  - «El litoral català».  -
Concurs de Fotografia del Patrimoni Natural i
Cultural.  - «Masvidal. Botànica il·lustrada».  - «Dóna la
volta als residus».  - «Gestió selectiva de residus al
Solsonès: serveis de la  Fundació Volem Feina».  - «La
custòdia del territori. Un acord entre persones per tenir
cura de la terra».   - «Els aràcnids: construint una vida
sobre 8 potes». 
 
 5. Projecció audiovisual
 Gènesi
 Una filmació única sobre l'origen de la vida
 
 6. Conferència-col·loqui  «El Solsonès, una comarca
sostenible al segle xxi. Reptes, estratègies i

Pàgina 73 de 299

mailto:gns@lacetans.org
http://www.lacetans.org/gns


perspectives de futur». Divendres 21 d'abril, a les
21.30 h, a càrrec de Martí Boada i Juncà. Departament
de Geografia de la UAB.  Col·loqui amb la participació
d'Antoni Márquez, regidor a l'Ajuntament d'Olius,
Joan Jou, membre de l'executiva de la sectorial
forestal d'Unió de Pagesos de Catalunya, Joan Nadal,
enginyer tècnic agrícola, Judit Rodríguez, enginyera de
Forest, Aprofitaments Forestals i Biomassa, Pilar
Bielsa. Turisme rural. El Paller de Can Viladomat.
Moderador: Martí Boada.
 
 7. Tallers
 Divendres 21 d'abril (de 17 a 20 h) i dissabte 22
d'abril (de 16  a 19 h)
 - Construcció de caixes niu per a ocells i ratpenats.
 - Joguines fetes amb material reciclat.
 - Egagròpiles.
 - Paper reciclat.
 - Dòmino gegant sobre residus.  8. Activitats
 Dissabte 22 d'abril a les 19 h, espectacle d'animació
infantil amb el grup L'Articulat.
 
 Dissabte 22 d'abril
 - Anellament i estudi d'ocells a les basses de Brics.
 - Alliberament de fauna del Centre de Recuperació de
Torreferrussa.
 - Observació d'estels.  Diumenge 23 d'abril
 - Penjada de caixes niu per a ocells i ratpenats. 
 - Parada de llibres de natura a càrrec de Llibreria Oryx.
 - Taller de punts de llibre amb flors seques.
 
 Dissabte 29 d'abril i diumenge 30 d'abril
 - Gran inflable per reciclar saltant.
 - Joc educatiu per a nenes i nens de 3 a 12 anys.
 
 Diumenge 30 d'abril a les 20 h
 - Lliurament dels premis del II Concurs de Fotografia
de Patrimoni Natural i Cultural.
 
 9. Presentació del llibre Arbres i arbredes singulars de
la comarca del Solsonès. Diumenge 23 d'abril a les
19 h, a càrrec de David Guixé, Montse Rodríguez i
Rafel Rocaspana (CTFC).
 
 10. Xerrada naturalista «El retorn del llop a
Catalunya». Divendres 28 d'abril a les 21.30 h, a
càrrec de Jordi Garcia Petit, director del parc natural
del Cadí-Moixeró.
 
 11. Revisió de caixes niu, 20 de maig del 2006
 Revisió de les caixes niu penjades durant la Setmana
de Medi Ambient.
 
 12. Sortida i exposició de bolets, 28 i 29 d'octubre del
2006
 Sortida per buscar bolets als boscos del Solsonès, tot
aprenent i identificant-ne les diferents espècies, que
després s'organitzaran en una exposició. 
 

 13. III Inspecció del Projecte Rius, 11 de novembre
del 2006 
 Inspecció de la qualitat de l'aigua d'un tram de la
ribera Salada, tot fent servir una metodologia senzilla
i educativa. 
 
 14. Observació d'estels, 16 de desembre del 2006 
 Sortida per contemplar i aprendre una mica més
sobre les estrelles i constel·lacions.
 
 15. Xerrades
 - «Madagascar: un món apart», 17 de març del 2006.
 - Xerrada sobre Sud-àfrica, 12 de maig del 2006.
 
 16. Projectes  - Restauració i conservació de
l'embassament de l'Alzina i les basses de Brics.
Concedit a la convocatòria del 2006 d'Ajuts a Projectes
Mediambientals de la  Fundació la Caixa i actualment
en fase de finalització.
 - Col·laboració amb el projecte «El Solsonès, cultura i
natura al bell mig de Catalunya». Amb motiu de la
celebració del X Aniversari del CEL (Centre d'Estudis
Lacetans) s'ha realitzat una sèrie d'activitats
consistents en un recorregut pels municipis del
Solsonès, per donar a conèixer els principals
elements patrimonials i naturals de cadascun. Es van
organitzar 15 caps de setmana, un per cada municipi,
que van incloure les següents activitats: 
 - Conferència «Historia del municipi, patrimoni
natural...».
 - Visita guiada: mostra del patrimoni cultural i
natural. 
 - Exposició de fotografies del patrimoni i espais
naturals del municipi. 
 - Dinar col·lectiu, amb menú tradicional del lloc
(optatiu). 
 Amb el material que s'ha obtingut s'ha editat un
DVD i un CD interactiu i un total de 75 plafons
fotogràfics dels diferents municipis de la comarca.

Grup de Natura del Solsonès
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COL•LECTIU BISAROCA, ASSOCIACIÓ PER
A L’ESTUDI I LA GESTIÓ DELS
ECOSISTEMES

COL•LECTIU BISAROCA, ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI I LA GESTIÓ DELS ECOSISTEMES
Can Menut
17441 BRUNYOLA
SELVA
Telèfon: 619 988 671
Fax: --
E-mail:
Web:
             bisaroca@gmail.com
          www.bisaroca.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2003

Nombre d'associats:                                   7

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              Cap

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
Associació dedicada a l'estudi i la gestió dels
ecosistemes, en especial els estudis de fauna, custòdia
del territori i divulgació dels valors naturals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Seguiment de fauna  Emmarcat en el seguiment que
l'associació fa de la fauna de la comarca, es continuen
realitzant els censos d'aus hivernants, així com un
seguiment de les poblacions d'ocells, mamífers i
hèrptils de la comarca, especialment de la plana. Es fa
un seguiment especial als estanys de Sils, perquè es
considera una zona d'alta biodiversitat i en procés de
recuperació.  
 Jornades  El col·lectiu, amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, del Centre
d'Estudis Selvatans, del Centre Excursionista Farners
i de l'Escola de Capacitació Agrària i Forestal de Santa
Coloma, organitza les I Jornades de Patrimoni
Cultural i Natural de la Selva, en el marc de les quals
s'exposen les diferents línies de recerca en aquest
camp i les amenaces que pateixen. Les jornades es
van celebrar els dies 3, 4 i 5 de novembre del 2006. 

També es reedita a Sils el Festival dels Ocells, amb
xerrades sobre la fauna i la flora d'aquest espai
natural i amb una exposició de dibuix naturalista.  
 Campanyes de conservació i custòdia del territori  Al
llarg de l'any la nostra associació manté reunions i
s'organitzen jornades de treball per endegar projectes
de conservació i de custòdia del territori amb altres
associacions naturalistes d'àmbit comarcal. Els esforços
se centren en la conservació dels espais naturals de la
plana de la  Selva, un indret amb un alt valor
paisatgístic i biològic, però que no compta amb cap grau
de protecció.

Col•lectiu Bisaroca, Associació per a l’Estudi i la Gestió dels Ecosistemes
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INSTITUCIÓ ALTEMPORDANESA PER A LA
DEFENSA I ESTUDI DE LA NATURA
(IAEDEN)

INSTITUCIÓ ALTEMPORDANESA PER A LA DEFENSA I ESTUDI DE LA NATURA
(IAEDEN)
C. Sant Vicenç, 30, 1r
17600 FIGUERES
ALT EMPORDÀ
Telèfon: 972 670 531
Fax: 972 670 391
E-mail:
Web:
             iaeden@sinix.net
          www.iaeden.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1980

Nombre d'associats:                                   500

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació Ecologistes de Catalunya

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables,
Ordenació del territori, Grans infraestructures, Educació
ambiental

Objectius:
- Investigar, estudiar i divulgar organismes i sistemes
que constitueixin els valors naturals i ambientals de
l'àmbit d'actuació de l'entitat, així com les seves
interaccions amb els valors culturals i socials que
constitueixen el patrimoni natural i humà d'aquesta
regió.
 
 - Organitzar i fomentar iniciatives per a la defensa
del patrimoni natural de la comarca mitjançant la
promoció de l'educació ambiental i de campanyes sobre
medi ambient, com també vigilar, denunciar i intentar
aturar tot allò que, des de criteris de sostenibilitat, es
considerin delictes i agressions ambientals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius  La Institució
Altempordanesa per a la Defensa i l'Estudi de la
Natura (IAEDEN) dóna suport total a les campanyes de
la plataforma cívica «Salvem l'Empordà» i «No a la
MAT». D'aquesta manera s'ha participat activament
en les campanyes de les esmentades plataformes
destinades al seguiment i les al·legacions en els tràmits
de la redacció del Pla Director Territorial de l'Empordà i
en l'oposició a la interconnexió elèctrica.
 
   Jornades de formació (cursos, seminaris, xerrades,
col·loquis, conferències, etc.)  1. Sortides i xerrades  -
Diumenge 12 de febrer. Sortida de natura d'alta
muntanya.
 - Diumenge 12 de febrer. Bicicletada reivindicativa. 
 - Dissabte 1 d'abril. Nit amfíbia. 

 - Divendres 26 de maig. Passi del vídeo sobre el Parc
Agrícola del Vallès (PAV).
 - Diumenge 28 de maig. Sortida matinal als prats de
dalt de l'Albera a Cantallops.
 - Diumenge 5 de novembre. Sortida per conèixer
bolets. 
 - Divendres 24 de novembre. Passi del vídeo «La
carbonera d'en Gatxet». 
 
 2. Curs d'introducció al naturalisme  L'objectiu del
curs era despertar la curiositat per la natura amb
diverses sessions a càrrec d'experts. Aquest curs va
tenir una gran acceptació i molta gent es va quedar
fora, ja que les places eren limitades. El curs constava
de les següents sessions: 
 - Dissabte 25 de març: ecologia general; vegetació;

Pàgina 76 de 299

mailto:iaeden@sinix.net
http://www.iaeden.cat


mamífers; amfibis i rèptils.
 - Diumenge 26 de març: sortida pràctica del curs per
l'Empordà.
 
 3. Jornada sobre ecologia del foc  L'objectiu de la
jornada era donar conceptes i eines bàsiques per
entendre la complexitat de la gestió i els efectes dels
incendis forestals en el món actual. Va ser el dissabte
16 de setembre i va constar d'una part teòrica al matí i a
la tarda es va fer una sortida al Montgrí.
 
 4. Altres   - Cicle de xerrades sobre residus a
l'Institut Ramon Muntaner, a iniciativa del mateix
centre. 
 - Cicle de xerrades sobre els espais naturals de la
comarca a l'Institut Ramon Muntaner, a iniciativa del
mateix centre. 
 - Cicle de xerrades sobre sortides naturalistes a
diversos centres.
 - Aplicació de l'Agenda 21 Escolar a l'escola de
Vilafant, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant.  
 Estudis o assessoraments (naturalistes, tècnics,
jurídics, etc.)  S'han comparegut a nombrosos
expedients presentant al·legacions en els tràmits de
revisió dels POUM (Pla d'Ordenació Urbana Municipal)
de diversos municipis de la comarca, així com en
projectes d'infrastructures previstes, urbanitzacions,
parcs eòlics, etc., i tots els projectes que un cop revisats
es consideren agressius territorialment.  - Projecte de
l'Observatori de la Muga: seguiment i assessorament
en l'elaboració de la planificació de l'espai fluvial de la
conca de la Muga.
  
  - Projecte del cranc de riu autòcton: gestionat
conjuntament entreCampanyes i actes reivindicatius   	
	 	 	 	 	 	 	 	la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES) i la
IAEDEN. S'han fet mostrejos a la conca de la Muga
sobre la presència/absència del cranc de riu autòcton.
La FES ha rebut una subvenció de la Fundació Territori
i Paisatge de Caixa Catalunya. 
- Realització de l'estudi: «Inventari, estat de conservació
i propostes de gestió dels prats de dall de terra baixa
del piemont occidental de l'Albera (Alt Empordà)»,
amb la subvenció de la Fundació Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya. 
Projectes educatius Activitats del Grup d'Esplai de la
Natura de la IAEDEN (GENI)
Un any més, el GENI ha organitzat campaments
d'estiu: 
- Del 3 al 16 de juliol. Campament de grans al paratge
natural de l'Albera. Edat: 13 a 15 anys. 
- Del 19 al 30 de juliol. Campament de mitjans al
paratge natural de l'Albera. Edat: 11 a 13 anys. 
- Del 4 al 15 d'agost. Campament de petits a la vinca
a les Escaules de l'Empordà. Edat: 8 a 10 anys. 
- Del 19 al 31 d'agost. Ruta de la vall de Núria a
l'Albera. Edat: 15 a 17 anys.
- Del 2 al 7 de setembre. Campament «Comencem a
volar» al parc natural dels aiguamolls de l'Empordà.

Edat: 5 a 7 anys.   
Projectes de conservació d'espais naturals Actuacions
de l'espai restaurat dels estanyols de Mas Margall: 
- Tasques de manteniment de l'espai i de la caseta de
fusta per a tasques d'educació ambiental. 
- Tasques de difusió: jornades d'anellament d'ocells,
revisió de caixes niu, etc.
- Recerca: participació en el cens internacional d'aus
aquàtiques hivernants; estudi de seguiment de la
vegetació per mitjà de l'establiment de parcel·les
control.   
Publicacions i elaboració de material propi
Trimestralment l'entitat edita un butlletí per als socis.
També mantenim el lloc web www.iaeden.cat. 
Altres Fires, premis i festivals organitzats:

- XVI Edició dels Premis Juvenils Josep Maria Álvarez
de Medi Ambient i Natura. Aquests premis estan
organitzats per l'Institut Ramon Muntaner,
l'Ajuntament de Figueres i la IAEDEN.

- XV Edició dels Premis de Dibuix de la Natura
Memorial Albert Ramon i Estarriol. Aquests premis
estan organitzats per Amics del Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Empordà (APNAE) i la IAEDEN.

- VI Fira Infantil de l'Intercanvi a Figueres. Aquesta
activitat va consistir en una trobada de nens que
intercanviaven lliurement i sense necessitat de diners
qualsevol article de tipus cultural, lúdic o esportiu
que ja no feien servir. El balanç de l'activitat fou molt
positiu, amb una participació de 220 nens i nenes i uns
800 visitants en total. Enguany també s'ha repetit el
V Concurs de Joguines Reciclades. Valorant l'èxit
d'aquesta fira s'està plantejant la possibilitat
d'organitzar l'any vinent una Fira d'Intercanvi
d'Adults i Joves.

- II Festival de Cinema Ambiental i Solidari. Festival
anual de cinema ecologista coorganitzat amb Diòptria,
que, com a novetat d'aquest any, també englobarà un
vessant solidari. En aquesta segona edició es van
projectar:
Dijous 19 de gener, El malson de Darwin.
Divendres 20 de gener, La decadència de la llum.
Dissabte 21 de gener, Ecofeminisme a Nicaragua,
Maquiladoras, Diarios de Motocicleta.

Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN)
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ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL GRODEMA

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL GRODEMA
C. Romaní, 6
08042 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 696 787 085
Fax: 
E-mail:
Web:
             grodema@terra.es
          www.noubarris.net/grodema

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1991

Nombre d'associats:                                   25

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Energies renovables, Canvi
climàtic i energies contaminants, Agendes XXI,
auditories ambientals i indicadors de sostenibilitat,
Mobilitat urbana i ús de la bicicleta

Objectius:
- Assegurar la conservació del medi ambient.
 
 - Fomentar entre la població actituds de respecte
envers el medi.
 
 - Fomentar l'educació ambiental a les escoles i els
centres de lleure.
 
 - Donar suport a entitats que persegueixen les
mateixes finalitats.
 
 - Vetllar per la conservació de la serra de Collserola.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Equip d'educació ambiental
 
 El nostre objectiu és crear estratègies d'intervenció
socioeducativa en el camp de l'educació ambiental que
repercuteixin en la informació, la formació, la
consciència i el respecte per l'entorn, sempre
intentant arribar a un nombre més ampli de persones,
amb una bona gestió i una oferta que reculli les
necessitats del veïnat. Hem treballat per aconseguir-
ho, però són fites a un termini mitjà que veurem amb el
pas dels anys.  
 Campanyes i reivindicacions
 
 Hem estat atents a les demandes que ens han fet
durant aquest any. A més de les activitats proposades
hem donat resposta a necessitats d'impacte ambiental

de la serra de Collserola al seu pas per Roquetes, les
plagues de rates als carrers de la part alta del barri, la
processionària del pi al límit del barri amb Collserola,
la diada de la sostenibilitat al districte, etc. Aquestes
intervencions i les que estaven programades en el
projecte han donat el seu fruit en forma de neteges,
participació veïnal, etc.  
 Ruta 2006
 
 S'han programat dues sortides durant aquest any en
les quals han participat unes 40-50 persones cada cop.
Les sortides han estat a Capellades i a l'Escala
(Museu de l'Anxova i a l'ecosistema dunar). Aquest
any hem incorporat un nou mètode d'educació
ambiental, a través de fitxes explicatives de cada
excursió, que serveixen per organitzar-la.  La Cultura
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Va de Festa
 
 L'associació participa cada any en aquesta festa de
l'associacionisme de Nou Barris. La presència i
col·laboració de l'associació, juntament amb la resta
d'entitats del Centre Ton i Guida, ha consistit a
mostrar la feina que desenvolupa com a associació i
com a centre. A més, aquest any hem dut a terme una
petita activitat, en reivindicació del reciclatge, la
reutilització dels residus, per a nens i pares.  Revista
Hyla
 
 S'han editat dues revistes semestrals, que consten
d'articles del nostres socis de caire informatiu,
educatiu i reivindicatiu sobre sostenibilitat. Continua
la seva difusió en escoles, però incidim més en la
distribució a centres cívics, biblioteques i d'altres
centres educatius de Nou Barris.  Manteniment de la
pàgina web
 
 Hem treballat en el manteniment de la nostra web:
www.noubarris.net/grodema.   Exposició «El Sol, més
que una energia»
 
 S'ha dut a terme aquest curs en dos centres (Centre
Cívic del Coll, a Gràcia, i al Ton i Guida). El curs que
ve està previst que s'exposi en altres centres i escoles.
La seva temàtica gira al voltant del Sol, com a astre i
com a font d'energia d'ecosistemes, energies netes i
renovables.   Aula de Recursos Ambientals
 
 Aquest centre ha anat adquirint nous recursos en
forma de llibres i documentació diversa, a més de
millorar la infraestructura en armaris i prestatges.
D'aquesta manera, el servei que oferim va adquirint
importància pel seu volum d'informació disponible. El
nostre objectiu és posar-lo a disposició del públic en
un futur proper.  Grup de muntanya
 
 Aquest nou projecte ha permès a l'associació
conèixer diferents entorns dels Pirineus catalans. 
Projecte «La Verdaguera»
 
 S'ha fet el seguiment del projecte amb els serveis
tècnics de Pronoba i l'equip d'arquitectes fins l'estiu,
quan es va arribar a un acord sobre la base del jardí
d'aromàtiques. També es va participar en la presentació
que el districte va fer a l'associació de veïns de
Roquetes a tots els veïns que van voler assistir. 
Mostra d'Entitats de Roquetes-Festa de la Primavera
  
  Vàrem participar en la mostra fent un taller i una
exposició sobre la possibilitat de conrear a casa d'una
manera ecològica, aprofitant els balcons.  Projecte
«Hort al terrat, menjar de qualitat»
 
 S'ha aprofundit en la possibilitat de conrear a casa
arran de dos moments. Per una banda, la propaganda
que vàrem fer a la mostra d'entitats i, per l'altra,

l'experimentació al terrat del Centre de Serveis Socials,
on hem cultivat amb èxit la collita d'hivern, amb les
faves com a element primordial, i la d'estiu, amb
enciams, pebrots, albergínies i api. Hem pogut
demostrar que el projecte és possible.   Roquetes: un
barri net
 
 Aquesta campanya, que ja té tres anys d'antiguitat,
ha incidit en els espais residuals del barri i en la seva
neteja. S'ha fet mitjançant díptics, adhesius i pòsters,
articles a la Gazeta de Roquetes i el manteniment del
jardí dels romanís amb la col·laboració de la Plataforma
d'Entitats i el Soia.  Projecte de cooperació amb
l'Associació de Dones Ambientalistes del barri Boris
Vega de Nicaragua
 
 Hem mantingut contactes per mantenir el projecte de
lombricultura i reciclatge de residus orgànics i ens han
enviat productes de paper reciclat que fan elles per tal
de poder-los mostrar als nostres barris per tal de fer
campanya a favor d'aquesta associació.  Gestió del verd
de Roquetes
 
 Juntament amb l'associació de veïns hem fet una tasca
d'observatori, d'estar atents als diferents problemes
que passen per manca de manteniment. S'han fet
trucades i visites amb el responsable de parcs i jardins
de la zona per tal de millorar la neteja de les poques
zones verdes i amb els responsables del parc de
Collserola per tal d'aturar la plaga de processionària. 
Festa ecològica
 
 Vàrem oferir un taller de reciclatge de paper a la
biblioteca de Roquetes, vàrem fer el corresponent
manteniment de la zona verda de Pla de Fornells i una
actuació de titelles amb contingut ecològic que va
aplegar 175 persones a la plaça «del Cenicero».

Associació Mediambiental Grodema
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CLUB EMAS. ASSOCIACIÓ
D’ORGANITZACIONS REGISTRADES
EMAS A CATALUNYA

CLUB EMAS. ASSOCIACIÓ D’ORGANITZACIONS REGISTRADES EMAS A CATALUNYA
C. La Plana, 8-10, 1-1
08026 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 691 505 926
Fax: 932 802 424
E-mail:
Web:
             info@clubemas.cat
          www.clubemas.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2006

Nombre d'associats:                                   41

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Economia sostenible,
Sistemes de gestió ambiental

Objectius:
El Club EMAS és una associació privada, sense ànim
de lucre, formada per empreses i altres organitzacions
de diferents sectors i dimensions que tenim en comú
la nostra voluntat de millora ambiental, més enllà del
compliment de la legislació ambiental, i que es
materialitza en la nostra participació en el sistema
comunitari de gestió i auditoria ambientals, l'abast del
qual inclou, com a mínim, un centre ubicat a
Catalunya.
 
 L'objectiu general del Club EMAS és promoure i
vetllar per la millora contínua del comportament
ambiental de les organitzacions i de la societat en
general, i la defensa dels interessos comuns de les
organitzacions associades en relació amb la seva
participació a EMAS.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Donat que la data de constitució del Club EMAS és el
6 de juny, aquest 2006 els esforços s'han centrat a
consolidar una mínima estructura de funcionament,
definir els objectius i les prioritats de treball i difondre
l'existència de l'associació entre els socis potencials i
la gestió del dia a dia:  1. Per assolir els objectius del
Club EMAS, s'han posat en marxa diversos grups de
treball, oberts a la participació de tots els membres del
Club EMAS:  - Grup de treball de la Llei 3/98, que té
per objectiu incidir en l'actual procés de revisió de la
Llei 3/98 (Llei d'intervenció integral de l'administració
ambiental).
 
 - Grup de treball de compra verda, que té per

objectiu incidir en l'ambientalització de la contractació
pública i aconseguir avantatges per a les
organitzacions EMAS.  2. S'han creat les següents
vocalies en l'àmbit de treball de la Junta Directiva del
Club EMAS:
 - Vocalia de la Llei 3/98.
 - Vocalia de compra verda.
 - Vocalia de responsabilitat social corporativa.
 - Vocalia d'optimització de la informació ambiental.
 - Vocalia de comunicació i difusió del Club EMAS.  3.
S'ha coordinat l'assistència del Club EMAS
mitjançant un estand al seminari Ecoprocura 06.  4.
S'ha impulsat la redacció d'un conveni de col·laboració
entre el Club EMAS i el Departament de Medi
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Ambient i Habitatge.  5. S'ha impulsat un acte de
presentació del Club EMAS a la  Cambra de Comerç de
Sabadell.
 
 L'acte va tenir lloc a la seu de la cambra i va comptar
amb la participació del Departament de Medi Ambient
i Habitatge, el Club EMAS i les organitzacions Pàver,
SL i Construcciones DECO, SA, que van presentar
llurs casos pràctics d'implantació d'EMAS en els àmbits
de la producció industrial i de la construcció,
respectivament.  6. Amb l'objectiu de dotar el Club
EMAS de recursos humans que permetin la consecució
dels objectius estatuaris, s'ha redactat un projecte i
s'ha preparat la documentació necessària per sol·licitar
al Servei d'Ocupació de Catalunya una subvenció
destinada a la contractació de treballadors desocupats
per a la realització d'obres i serveis d'interès general i
social, d'acord amb l'Ordre TRI/302/2005, de 6 de
juny. Concretament, s'ha sol·licitat un import total de
16.196,40 euros per a la contractació d'un responsable
de projectes i captació de fons durant 9 mesos (de l'1
d'octubre del 2006 al 30 de juny del 2007). Aquesta
subvenció, finalment, s'ha atorgat per a sis mesos.  
 A més a més, s'ha estat treballant per consolidar les
bases de futurs projectes de cara al 2007.

Club EMAS. Associació d’Organitzacions Registrades EMAS a Catalunya
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L’ERA, ESPAI DE RECURSOS
AGROECOLÒGICS

L’ERA, ESPAI DE RECURSOS AGROECOLÒGICS
Avda. Universitària 4-6 (Edifici FUB)
08242 MANRESA
BAGES
Telèfon: 938 787 035
Fax: 938 771 634
E-mail:
Web:
             info@associaciolera.org
          www.associaciolera.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   124

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Xarxa Catalana de Biodiversitat Cultivada, Xarxa de
Llavors «Resembrando e Intercambiando».

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Agricultura ecològica i alimentació, Manipulació
genètica i transgènics, Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Comunicació i
educació ambiental

Objectius:
- Promoure i fer activitats i projectes que tinguin per
objectiu un desenvolupament agrari i rural sostenible
des de la perspectiva de l'agroecologia.
 
 - Oferir recursos i donar suport a les persones i
entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i
l'agroecologia.
 
 - Estrènyer vincles i facilitar la comunicació entre
productors, tècnics, consumidors i institucions.
 
 - Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia i
fomentar sistemes de gestió adaptats al territori que
preservin la biodiversitat agrícola autòctona.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius  Les accions
reivindicatives s'han orientat bàsicament a la denúncia
de l'ús de llavors i aliments transgènics. Vam
atendre, junt amb altres entitats locals, el camió de
sensibilització de Greenpeace al llarg del seu itinerari
per l'Estat. Encara que només es va estar un dia a
Manresa, va servir d'excusa perquè els mitjans es
fessin ressò del problema dels organismes
genèticament modificats (OGM). D'altra banda, junt
amb altres associacions de Manresa i comarca, hem
començat a impulsar la Plataforma per un Bages Lliure
de Transgènics. Aquest 2006  ha estat sobretot un any
de recopilació d'informació i organització. Per a l'any
2007 tenim previstes algunes accions.  

 Jornades de formació  En col·laboració amb l'Escola
Agrària de Manresa, pertanyent al Departament
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, hem
organitzat quatre jornades relacionades amb la
biodiversitat agrícola: «L'olivera», «Normativa de les
varietats locals», «El planter ecològic» i «El maneig de
l'hort a l'hivern». Totes han comptat amb un número
de participants elevat, que en ocasions ha arribat
gairebé al centenar. Per difondre la importància de la
biodiversitat agrícola també s'han ofert xerrades en
diferents cursos, fires i altres tipus d'esdeveniments,
tant a Catalunya com a altres zones de l'Estat.
D'altres activitats formatives han estat el curs «L'hort
ecològic d'autoconsum» i xerrades sobre producció
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ecològica al secà demanades per ajuntaments: ambdues
activitats han tingut una resposta de públic molt bona.
 
 Publicacions  A llarg del 2006 s'han publicat quatre
números nous de la revista Agrocultura, editada per
l'associació des de l'any 1999. La publicació difon
tècniques, mètodes i qualsevol altre aspecte que
aporti elements per desenvolupar una cultura i unes
pràctiques sostenibles en el món rural, tant en l'àmbit
ecològic com econòmic. Els seus articles tracten sobre la
situació actual del sector agrari en l'àmbit mundial i
nacional per obtenir elements de reflexió que permetin
apostar per la sobirania alimentària dels pobles. Al
mateix temps ressenya experiències de produccions
socialment equitatives que estrenyen els vincles entre
pagesos i consumidors.   
 Altres activitats
 
 Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat
Cultivada:   Des d'Esporus fem prospecció etnobotànica
per conservar les espècies agrícoles que corren el
perill de perdre's ofegades per l'ús general de llavors
híbrides. Durant el 2006 s'ha multiplicat part del
material vegetal que s'ha estat recollint de mans de
pagesos i se n'ha conservat d'altres de manera adient
per poder multiplicar-se més endavant. S'han
caracteritzat agronòmicament i morfològicament
algunes varietats de tomàquet (pare Benet, de Súria, de
la rosa, esquena verd, bombilla, bombeta, rosa,
francès, tres cantos, mallorquí), una de síndria, una de
meló, una de carbassa i una de blat de moro. Per tal de
difondre l'activitat d'Esporus i les característiques de
les varietats que s'hi estant recollint, s'ha engegat el
lloc web www.esporus.org.  Ecoauditoria de residus a
la Fundació Universitària del Bages i l'Escola Agrària de
Manresa:  Al mes de setembre es va iniciar una
ecoauditoria de residus a la Fundació Universitària del
Bages (FUB) i a l'Escola Agrària de Manresa (EAM).
Els objectius de l'ecoauditoria són:  -Conèixer la
tipologia i el volum de residus generats per les
activitats de la FUB i l'EAM.
 -Informar el personal i els usuaris de la FUB i l'EAM
de la generació i gestió dels residus en aquestes entitats i
fer-los participar en les propostes de millora.
 -Dur a terme un consum més responsable i una
efectiva minimització i millora de la gestió dels residus
de la FUB i l'EAM a curt i a llarg termini.
 El procés d'ecoauditoria ha estat impulsat des de
l'associació L'ERA, la FUB i l'EAM i ha rebut el
finançament de l'Ajuntament de Manresa i de
l'Agència de Residus de Catalunya.  Durant els
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre
s'han realitzat diverses entrevistes amb els
responsables de les entitats participants i amb els
responsables de la gestió dels residus d'aquestes
entitats. Gràcies a un equip de treball format per una
quinzena de voluntaris interessats a participar en el
procés, s'ha realitzat una diagnosi, és a dir, s'ha fet
un estudi del tipus i la quantitat de residus produïts

durant un any. Paral·lelament s'ha fet difusió de tot el
procés mitjançant comunicats interns a la  FUB i a
l'EAM. Finalment s'han recollit propostes de millora
entre l'alumnat i el personal docent i administratiu.
Tot aquest treball constitueix la base per tal de
redactar el pla d'acció que s'aplicarà a la FUB i l'EAM
per tal de reduir els residus i gestionar-los de la millor
manera.  Atenció als mitjans de comunicació 
Afortunadament, cada vegada són més els mitjans
d'informació que s'interessen per la producció agrària
ecològica i el manteniment de la biodiversitat agrícola.
Arran de la nostra experiència en aquest camp, i
sobretot arran del Projecte Esporus, hem pogut
atendre les demandes de diferents cadenes de ràdio,
televisió i premsa.
 
 Llibre blanc de la producció agroalimentària ecològica 
L'ERA ha participat en l'elaboració del Llibre blanc de
la producció agroalimentària ecològica amb ponències
que s'han utilitzat per a la seva redacció.

L’ERA, Espai de Recursos Agroecològics
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ASSOCIACIÓ DE SERVEIS ENERGÈTICS
BÀSICS AUTÒNOMS (SEBA)

ASSOCIACIÓ DE SERVEIS ENERGÈTICS BÀSICS AUTÒNOMS (SEBA)
C. Ripolles, 46
08026 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 463 232
Fax: 934 463 237
E-mail:
Web:
             seba@seba.es
          www.seba.es

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1989

Nombre d'associats:                                   590

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica

Objectius:
- Millorar les condicions de vida dels habitants del
medi rural allunyats de les fonts energètiques
convencionals mitjançant la utilització d'energies
renovables.
 
 - Promoure la instal·lació de sistemes d'energies
renovables, ja siguin autònoms o interconnectats a la
xarxa elèctrica, així com gestionar el servei energètic
prestat amb aquestes instal·lacions.
 
 - Sol·licitar i dur a terme la tramitació de les
subvencions, ajudes i primes per aconseguir les
finalitats de l'associació.
 
 - Participar en actuacions de cooperació internacional
en l'àmbit del desenvolupament social, ecològic i
econòmic.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Durant aquest període s'han donat d'alta 17 socis (14
disposen d'instal·lacions autònomes i 3 són
simpatitzants). Per decisió de la junta s'ha donat de
baixa a 14 socis simpatitzants per morositat en el
pagament de les quotes, a més de 5 per arribada de la
xarxa i 16 per altres motius. L'Associació de Serveis
Energètics Bàsics Autònoms (SEBA) aplega, a 31 de
desembre del 2006, 521 socis numeraris i 89 socis
simpatitzants/protectors. 
 
 Té associades 452 instal·lacions que sumen un
potència instal·lada de 630.188 Wp.   
 Manteniment i seguiment de les instal·lacions 

Instal·lacions autònomes:
 Durant aquest període el servei tècnic ha realitzat 132
visites de manteniment correctiu i 89 de manteniment
preventiu. 
 
 A dos emplaçaments s'ha hagut de reposar material a
causa de robatoris i s'ha fet el desmuntatge de cinc
instal·lacions per l'arribada de la xarxa elèctrica.
 
 Instal·lacions connectades a la xarxa:
 Durant aquest període el servei tècnic ha fet vuit
visites de manteniment correctiu.   
 Projectes d'electrificació rural  Programa
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d'Energetització de Parcs Naturals a Catalunya. Al
parc natural del Montseny s'han fet dues actuacions,
una ampliació de potència a una instal·lació existent i
una obra nova. Al parc del Garraf s'ha fet una
ampliació d'una instal·lació existent. (Les instal·lacions
noves també estan incloses en el Pla d'Electrificació
Rural de Catalunya - PERC 2006.)   
 El PERC fotovoltaic 2006, resultats  Segon any que
la Generalitat admet projectes d'electrificació rural
amb equipaments de generació elèctrica autònoms
basats en la tecnologia fotovoltaica juntament amb la
convencional extensió de la xarxa. 
 
 Es van presentar sol·licituds per a 35 projectes
fotovoltaics, dels quals la DGE només va concedir
subvenció per a 17 emplaçaments. D'aquests se n'han
dut a terme finalment nou (per renúncia dels
sol·licitants), dels quals cinc són instal·lacions noves i
la resta ampliacions i millores d'instal·lacions ja
existents.  Instal·lacions connectades a xarxa  S'han
fet dues instal·lacions (Sersall 2 i Vil·la Adelina). 
 
 S'ha fet una conversió d'una instal·lació fotovoltaica
autònoma connectada a la xarxa, és el cas de ca
n'Oliver, a Rabós (Alt Empordà, Girona) amb una
potència de 1.125 Wp.
 
 S'han incorporat tres noves instal·lacions en el marc
de gestió de la SEBA, en aquest cas el Poliesportiu
Sergio Manzano a l'Hospitalet de Llobregat, amb
5.940 Wp, al carrer Verdi, núm. 307, de Barcelona,
amb 3.180 Wp i al carrer l'Escala, núm. 4, a Gavà,
amb 660 Wp.   
 Projectes de cooperació internacional  - Projecte
d'electrificació rural amb una microxarxa híbrida solar-
eòlica a la illa de Floreana (illes Galápagos, Equador).
Creació de l'estructura adequada per assegurar-ne la
sostenibilitat. Les instal·lacions de Floreana,
finalitzades el 2005, estant funcionant en període de
proves. Durant el 2007 es farà una avaluació final del
projecte, així com la cessió dels equips a les institucions
beneficiàries.
 
 - Projecte d'infraestructures bàsiques sostenibles i
foment de la capacitat productiva d'una comunitat
rural de la comuna de Beni Said (Kaa Al-Akbar,
Marroc). S'ha signat el conveni interinstitucional per
a l'execució del projecte entre la SEBA, l'Omgd Atil i
la comunitat de Kaa Al-Akbar. S'estan duent a terme
les obres de rehabilitació per a la instal·lació dels equips
de generació hidroelèctrica. Juntament amb la
contrapart s'està planificant el disseny de mòduls de
capacitació per als usuaris que reforçaran la
sostenibilitat i el vincle de la comunitat amb la
instal·lació. 
 
 - Foment del desenvolupament rural en comunitats
d'Esmeraldas (Equador). S'ha dut a terme la
instal·lació dels equips de generació elèctrica. Es fan

visites tècniques periòdiques al municipi de San
Lorenzo i de seguiment a la instal·lació fotovoltaica de
la comunitat de la Y del Quinto Piso. S'han fet els
tallers de capacitació comunitària.
 
 - Projecte Azahar: infraestructures bàsiques
sostenibles i foment de la capacitat productiva
mitjançant la realització d'un projecte pilot
d'electrificació amb microxarxes amb generació solar
híbrida a la comunitat d'Atouf (Cisjordània). S'ha
signat el conveni institucional amb el Centre de
Recerca d'Energia de la Universitat de Nablús i els
compromisos dels usuaris de la comunitat d'Atouf.
S'estan duent a terme les obres per a la instal·lació dels
equips fotovoltaics i el disseny dels mòduls de
capacitació per als usuaris d'Atouf. Es mantenen molt
bones relacions amb l'Oficina Tècnica de Cooperació
de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional a
Palestina, que ha identificat el projecte i el consorci
SEBA-ERC-TTA com a estratègics en el marc de la
intervenció en l'electrificació rural al territori.   
 Fires
 
 6a Fira d'Energies Renovables i Eficiència
Energètica a la Llar i Construcció Sostenible (Cassà de
la Selva, 24 i 25 de setembre).   
 Publicacions  Publicació del número 45 i 46 de la
revista Viure amb el sol.    
 Sol·licituds i subvencions
 
 - Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals.
Direcció General de Serveis d'Espais Naturals.
 - 17a fase del programa d'Infraestructura Rural amb
Energia Solar i Gestió Concertada als Parcs Naturals.
Març del 2005: se sol·licita subvenció per electrificar
quatre emplaçaments i fer millores a sis instal·lacions
ja existents als parcs del Montseny, del Garraf i del
Montnegre-Corredor. Aprovada parcialment.
 
 - Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i
Indústria. Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial.
 Electrificació rural mitjançant generació fotovoltaica a
diversos emplaçaments a la Terra Alta, el Priorat, el
Vallès Oriental, la  Noguera, el Pla de l'Estany, la
Vall d'Aran, la Garrotxa, la Selva, l'Alt Camp, el
Baix Penedès, el Gironès, el Ripollès i el Garraf. Se
sol·licita subvenció per dur a terme 22 instal·lacions
noves i 13 millores i/o ampliacions d'instal·lacions ja
existents. Aprovada parcialment..
 
 - Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
 Actuacions d'educació i sensibilització ambiental.
Aprovada parcialment.
 
 - Ajuntament de Barcelona. Programa «Barcelona
Solidària».
 Suport tècnic al projecte «Foment del
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desenvolupament rural en comunitats d'Esmeraldes -
Equador (Fomderes). Import sol·licitat: 50.000 euros;
aprovat.

Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms (SEBA)
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CENTRE D’ESTUDIS DELS RIUS
MEDITERRANIS (CERM) DEL MUSEU
INDUSTRIAL DEL TER

CENTRE D’ESTUDIS DELS RIUS MEDITERRANIS (CERM) DEL MUSEU INDUSTRIAL
DEL TER
Pg. del Ter, s/n
08560 MANLLEU
OSONA
Telèfon: 938 515 176
Fax: 938 512 735
E-mail:
Web:
             cerm@mitmanlleu.org
          www.mitmanlleu.org
marc.ordeix@mitmanlleu.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2002

Nombre d'associats:                                   Es tracta d'una fundació sense
persones associades

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Xarxa de Museus de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, Associació 
Ibèrica de Limnologia, Xarxa Ecostrimed
(Universitat de Barcelona), 
Xarxa de Custòdia del Territori, Associació Hàbitats -
Projecte Rius i
 Societat Catalana d’Educació Ambiental

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Ecosistemes
aquàtics, Estudi del medi natural, biodiversitat i
animals salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
El Museu Industrial del Ter és una fundació, una
entitat no lucrativa. Es crea l'any 2002 però inicia
l'activitat uns anys abans, des de l'Ajuntament de
Manlleu. Té com a finalitats l'estudi, difusió i
conservació del patrimoni cultural i natural del Ter i els
altres rius mediterranis. El CERM, Centre d'Estudis
dels rius Mediterranis, és la 
seva àrea mediambiental.

El CERM, Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, es
dedica essencialment a:
- Custòdia (conservació i restauració) de sistemes fluvials
- Educació ambiental i sensibilització ciutadana
- Recerca en rius Mediterranis

Memòria d'activitats de l'any 2006
Projectes de seguiment i recerca  - Seguiment de
l'estat ecològic dels cursos fluvials de la conca del Ter
a la comarca d'Osona, des de l'any 2002, per encàrrec
de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
i el Departament d'Ecologia de la  Universitat de
Barcelona.   - Seguiment complementari d'altres
punts de la comarca d'Osona, i també de les altres

conques fluvials (Llobregat i Besòs), des del 2006, per
encàrrec del Consell Comarcal d'Osona.   - Avaluació
de l'estat ecològic de la riera de Sorreigs (Sant
Bartomeu del Grau, Osona) per a l'Audiència
Provincial de Barcelona, des de l'any 2006.   -
Avaluació de l'estat ecològic de la riera de Tossa de Mar
(la  Selva), des del 2003, per al Consorci de la Costa
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Brava i l'Ajuntament de Tossa de Mar.  - Avaluació de
l'estat ecològic de la riera de Rubiés (el Port de la 
Selva, Alt Empordà), des del 2006, per al Consorci de
la Costa Brava.  - Estudis sobre l'estat ecològic d'altres
sectors (riu Noguera Pallaresa a Tremp, etc.).  -
Avaluació de la connectivitat per als peixos als rius de
Catalunya per a l'Agència Catalana de l'Aigua. L'any
2006 es va fer la localització i l'avaluació dels
dispositius de pas per a peixos existents (un total de
78) i es va iniciar una primera fase d'anàlisi de
l'efectivitat dels dispositius de pas per a peixos,
durant la qual es va fer un seguiment directe mitjançant
marcatge-recaptura i instal·lació de paranys per a
peixos a dos dispositius de pas del riu Ter, el primer a
la seva capçalera (Camprodon) i el segon proper a la
desembocadura (Torroella de Montgrí). L'estudi
continuarà els anys 2007 i 2008.  - Estudi del
poblament de peixos al sector de la vall Fosca (la 
Torre de Cabdella, Pallars Jussà), zona perifèrica del
parc nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici.
Setembre del 2006.  - Coordinació del cens d'ocells
aquàtics hivernants a la conca mitjana-alta i alta del
Ter, des del Ripollès, passant per Osona, fins a
l'embassament del Pasteral (la Selva), una iniciativa
de voluntariat, en col·laboració amb el Grup de
Naturalistes d'Osona (Institució Catalana d'Història
Natural, IEC), el Grup d'Anellament de Calldetenes-
Osona i el Grup d'Estudi i Defensa de la  Natura
(GEDENA-Ripollès).   - Estudi cartogràfic d'avaluació
dels hàbitats de ribera a la conca del riu Llobregat a
E:1.10.000 en el marc del Projecte Sixtell de l'Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (2005-
2007).   - Participació en el projecte europeu
«Community Rivers» (www.communityrivers.com)
del programa per al desenvolupament regional
Interreg IIIC (2004-2007), on es combinen aspectes
d'educació ambiental amb el desenvolupament de
tècniques de restauració fluvial, com són la restauració de
la vegetació de ribera i de la connectivitat dels rius per
als peixos. Elaboració del manual Best practice
guidance manual on training methodologies for
engaging community volunteers.      Projectes
d'Educació ambiental i sensibilització ciutadana.  En el
curs 2005-06 van participar 3.840 alumnes.  Taller
d'educació infantil: 
 - «Sibil·la, l'anguila».  Educació primària: 
 - Els peixos i els altres habitants del riu.
 - Investiguem l'estat de salut del riu (I).  Educació
secundària i batxillerat:
 - Investiguem l'estat de salut del riu (II). 
 - Visita a l'exposició «Els rius mediterranis». 
Pràctiques i cursos per a estudis superiors:
 - Pesca elèctrica i utilització dels peixos de riu com a
bioindicadors, per a la llicenciatura de Ciències
Ambientals de la Universitat de Vic.
 - Gestió ictiològica en aigües continentals, per al Cos
d'Agents Rurals (anys 2005 i 2006) icamp de
Memòria]   	 	 	 	 	 	 	 	 	la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot
(2007). Sortides:

- Un passeig entre el canal industrial de Manlleu i el
riu Ter. 
- Illes i meandres de les Gambires i Gallifa (riu Ter a
les Masies de Voltregà). Millores de l'exposició
permanent «Els rius mediterranis»:
- Nou mòdul sobre estalvi d'aigua.
- Nou mòdul sobre la biodiversitat als rius mediterranis.
- Nou element sobre residus trobats als rius de
Catalunya.
- Nous panells sobre ocells i arbres de ribera.
Projectes de custòdia (conservació i restauració) de
sistemes fluvials   - Platja del Dolcet, Manlleu (Osona),
riu Ter: 2002-2007.   - Meandre del Gelabert, Manlleu
(Osona), riu Ter: 2004-2007. - Establiment d'un
itinerari naturalista als meandres i les illes de les
Gambires i Gallifa, les Masies de Voltregà (Osona), riu
Ter. Subvencionat per la Fundació Territori i Paisatge
de Caixa Catalunya i el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb
les administracions, les entitats i els propietaris
particulars d'aquest indret: 2005-2006. L'abril del
2007 va rebre el 2n Premi d'Iniciatives de Custòdia del
Territori 2006, promogut per la Xarxa de Custòdia del
Territori i Caixa de Manlleu. - La Bardissa, Torelló
(Osona), rius Ges i Ter: 2007. - Torrent i pantà de la
Font, Lluçà (Osona), conca del Llobregat: 2007. 
   Publicacions i elaboració de material propi -
Audiovisual en DVD: Verns, barbs i cuques de capsa.
La biodiversitat als rius mediterranis (13 min). Amb
el patrocini del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.   - Llibre:
Martin Kroes, Peter Gough, Peter Paul Schollema,
Hermann Wanningen, Marc Ordeix i David Veselý,
From sea to source; Guidance for the restoration of
fish migration in European Rivers, Plantijin Casparie
Nieuwegein, Holanda, 2006. - CD: Narcís Prat, Núria
Cid, Blanca Ríos, Mireia Vila-Escalé, Jordi Jubany,
Marta Miralles, Marc Ordeix, Raúl Acosta, Núria
Bonada, Rosa Casanovas-Berenguer, Cesc Múrria,
Tura Puntí, Maria Rieradevall, Carolina Solà, Teresa
Vegas, 2006, La qualitat ecològica del Llobregat, el
Besòs, el Foix, la Tordera i el Ter. Informe 2004.
Estudis de la qualitat ecològica dels rius, 14, Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Espanya,
2006. - Articles : Marc Ordeix, 2006, articles
bimensuals a la revista El Ter de Manlleu («Les
rescloses, d'actualitat», «Els peixos demanen pas»,
«Canvi climàtic: el tens a tocar...», «El passeig del Ter:
patrimoni socioambiental», «De mica en mica... es
buida la pica. O no», «Existeix un serpent de Manlleu
de veritat?»). - Conte: Ordeix, Marc i Èlia Bretxa,
L'anguila i el seu espectacular viatge transoceànic.
Dibuixos de Toni Llobet, amb el patrocini de l'Obra
Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya. En curs de publicació. 
Celebració o participació en actes diversos - Estand a la
Festa de l'Aigua 2006. Barcelona. - Organització de la
I Setmana Ambiental de Manlleu (2006), en
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coordinació amb l'Àrea de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Manlleu (Osona). L'any 2006 hi van
participar 2.300 alumnes. - Presentació de la ponència
«Avaluació de la connectivitat per als peixos en els rius
de Catalunya tal i com es contempla en la directiva
2000/60/EC». Marc Ordeix i Rigo, Joaquim Pou i
Rovira, Jesús D. Ortiz, Antoni Munné i Torras. XIII
Congrés de l'Associació Espanyola de Limnologia
(AEL). Universitat de Barcelona, Barcelona (juliol del
2006). - Presentació del pòster «Evolució de l'estat
ecològic de la conca del riu Ter a la comarca d'Osona
(NE de Catalunya)». Jesús D. Ortiz, Marc Ordeix i
Rigo. XIII Congrés de l'Associació Espanyola de
Limnologia (AEL). Universitat de Barcelona,
Barcelona (juliol del 2006). - Presentació de la
ponència «State of the art of fish connectivity in the
rivers of Catalonia», Marc Ordeix i Joaquim Pou.
Simposi: From sea to source. Centre de Conferències
Meerwold, Groningen, Holanda (8-10 de novembre
del 2006).  

Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) del Museu Industrial del Ter
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PLATAFORMA PER LA DEFENSA DEL
PATRIMONI NATURAL DEL PRIORAT
(PDPNP)

PLATAFORMA PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL DEL PRIORAT (PDPNP)
Apartat de correus 25
43730 FALSET
PRIORAT
Telèfon: 
Fax: 
E-mail:
Web:
             plataformapriorat@alvent.net
          www.alvent.net/Catala/Marcs.htm

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   50

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Coordinadora Anti Cementiri Nuclear

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'aigua, Ordenació del territori, Turisme sostenible,
urbanisme sostenible i paisatge

Objectius:
El coneixement, la divulgació i la defensa del
patrimoni natural i cultural del Priorat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Disseny i producció d'una samarreta (amb diferents
talles, colors i models) amb el text d'una poesia de
Salvador Estrem i Fa (abril del 2006): «La terra del
Priorat és un eixam de muntanyes, muntanyes color
d'aram, d'aram, d'or i de plata; unes tenen el cim
blau, altres la cresta morada, i totes uns claps de verd
on la vinya viu en calma».  - Organització, juntament
amb el Departament de Geografia de la  Universitat
Rovira i Virgili de les I Jornades de Reflexió i Debat
Priorat. Quin paisatge? Quin futur?, abril-maig del
2006.  La diversitat de paisatge és una de les
característiques més notables de la comarca del
Priorat i un element constitutiu del seu patrimoni.
Amb l'objectiu de poder desenvolupar polítiques
orientades a la conservació i la millora dels paisatges,
tant d'aquells que presenten un interès extraordinari
per la seva singularitat com d'aquells paisatges

ordinaris que constitueixen els escenaris de vida de la
població, s'ha cregut convenient l'organització
d'aquestes jornades per tal de debatre entre tots quins
paisatges i quin futur es vol per a la comarca.
Aquestes jornades volen ser també una aportació al
debat necessari en el procés que des de diversos
sectors de la comarca es vol iniciar per sol·licitar a la
UNESCO el reconeixement del nostre patrimoni
paisatgístic com a patrimoni cultural de la humanitat. 
Divendres 28 d'abril. Falset: Fira del Vi, 12.40 h, al
Teatre l'Artesana. «Paisatges culturals vitícoles i
patrimoni mundial», a càrrec de Joan Reguant,
president de l'ICOMOS Andorra (Consell
Internacional sobre Monuments i Indrets). Presentació
de les jornades: objectius i calendari.  Divendres 5 de
maig. La Bisbal de Falset, 20 h, a l'Ateneu Bisbalenc.
«Patrimoni i paisatge: recursos de desenvolupament
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rural», Rafel López-Monné, geògraf (URV), fotògraf i
autor de diverses obres relacionades amb el territori i
el patrimoni natural.  Divendres 12 de maig.
Cornudella, 20 h, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.
«Paisatge rural i urbanització: reptes i riscos», Francesc
Muñoz, geògraf (UAB).  Divendres 19 de maig.
Gratallops, 20 h, a la Sala Polivalent. «Les actuacions
agrícoles i la transformació del paisatge», Raimon
Roda, enginyer agrònom (col·laborador del document
«Bones pràctiques en el paisatge vitivinícola a l'Alt
Penedès»).  Divendres 26 de maig. Falset, 11 h, al
Teatre l'Artesana. Cloenda: «Priorat: quin paisatge,
quin futur?». Taula rodona de conclusions i propostes,
amb la participació dels diferents ponents i
representants de la  Direcció General de Paisatge, Joan
Ganyet, i de l'Observatori del Paisatge, Pere Sala.  -
Participació a la Jornada «És la "cultura del no" l'origen
del conflicte ambiental i territorial que es viu avui a
Catalunya?», amb la ponència «Té sentit escampar
arreu del territori parcs eòlics i parcs solars?», per
Roser Vernet. Universitat de Vic, 21 de novembre del
2006.  - Al·legacions a plans i projectes.  Presentació
d'al·legacions al projecte de recreixement del pantà de
Margalef (Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca). Gener del 2006.  Presentació d'al·legacions a la
proposta final d'espais que s'han d'incorporar a la
Xarxa Natura 2000 (Departament de Medi Ambient i
Habitatge). Maig del 2006.  Presentació d'al·legacions
al projecte de central eòlica de Collet Redó, als termes
municipals del Lloar i la Figuera, presentat per
l'empresa Tarraco Eolica, SA (Ajuntament del Lloar).
Juny del 2006.  - Presentació de mocions contra el
magatzem temporal centralitzat de residus nuclears
als ajuntaments del Priorat i el Consell Comarcal.
Setembre a desembre del 2006.  - Participació en la
redacció i adhesió al «Manifest contra el cementiri
nuclear centralitzat», en el si de la Coordinadora Anti
Cementiri Nuclear de Catalunya. Setembre del 2006.  -
 Premsa: comunicats, cartes al director i articles
d'opinió.  Febrer-març del 2003: bateria de respostes a
la secció de «Cartes al director» de La Vanguardia
sobre l'article publicat el 27 de febrer del 2006 per
Antonio Cerrillo, titulat «La primera plataforma
catalana del "sí"».  25 d'abril del 2006: comunicat de
premsa de presentació de les I Jornades «Priorat, quin
paisatge, quin futur?».  Juny del 2006: comunicat de
premsa de la presentació d'al·legacions al projecte de
central eòlica de Collet Redó.  17 de setembre del 2006:
article d'opinió sobre les declaracions del conseller
comarcal de Medi Ambient de l'Alt Empordà, Jesús
Llauró, al diari El Punt de Girona el 10 de setembre del
2006.  9 d'octubre del 2006: comunicat de premsa de
la campanya de presentació de mocions contra el
magatzem temporal centralitzat de residus nuclears
als ajuntaments del Priorat.  11 de novembre del
2006: article d'opinió «Urbanisme i paisatge al
Priorat».  28 de novembre del 2006: article d'opinió
«On és la nova cultura de l'aigua?».

Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat (PDPNP)
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CENTRE D'ESTUDIS DE LA NATURA DEL
BARCELONÈS NORD

CENTRE D'ESTUDIS DE LA NATURA DEL BARCELONÈS NORD
C. Sant Josep Oriol, 5
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET
BARCELONÈS
Telèfon: --
Fax: 
E-mail:
Web:
             cenbn@cenbn.xeill.net
          

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1985

Nombre d'associats:                                   90

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Institució Catalana d'Història Natural

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Boscos, incendis forestals i
reforestació, Ciutats i ecologia urbana, Publicacions
especialitzades

Objectius:
- Conèixer, estudiar, divulgar i protegir el medi
natural de la comarca del Barcelonès Nord. 
 
 - Actuar com a centre de recursos de les ciències
naturals.
 
 - Donar servei de biblioteca especialitzada en temes
de ciències naturals (biologia, geologia, etc.),
ambientals (ecologia, recursos, etc.), cartografia
(mapes topogràfics, hipsomètrics, geològics, etc.).
 
 - Oferir formació mitjançant cursets i sortides de camp
guiades.
 
 - Desenvolupar projectes amb altres entitats:
universitats, fundacions, ...

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Cicle de xerrades «Els treballs dels nostres socis»: 
 Malacologia, a càrrec de Jacint Altimira.
 Geologia, a càrrec de Joan Vicente.
 Mineralogia, a càrrec de Salvador Rodà.
 
 - Participació en la Diada del Llibre, organitzada per
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (abril
2006).
 
 - Participació en la Diada de l'Ensenyament,
organitzada per l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet (maig 2006).
 
 - Participació en les Jornades del Medi Ambient de

l'Ensenyament, organitzada per l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet (juny 2006).
 
 - Col·laboració amb el Centre Excursionista
Puigcastellar en la reforestació i el manteniment de
l'àrea del poblat ibèric del puig Castellar.
 
 - Publicació del butlletí anual de l'entitat i de la revista
Quaderns de natura (dos números anuals).
 
 - Exposició sobre arqueologia a Santa Coloma de
Gramenet amb motiu de la festa major (setembre,
2006).
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 - Assessorament a treballs de recerca dels alumnes de
batxillerat de l'institut de secundària Numància de Santa
Coloma de Gramenet.
 
 - Treballs de catalogació informàtica del fons
bibliogràfic i naturalista del centre.

Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord
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MOLÍ DEL FOIX, CENTRE
D’INTERPRETACIÓ HISTÒRIC I NATURAL

MOLÍ DEL FOIX, CENTRE D’INTERPRETACIÓ HISTÒRIC I NATURAL
C. Farigola, 2-8
08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS ( ELS MONJOS )
ALT PENEDÈS
Telèfon: 938 186 928
Fax: 938 186 928
E-mail:
Web:
             molidelfoix@elfoix.net
          www.elfoix.net

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2003

Nombre d'associats:                                   1

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Agricultura ecològica i
alimentació, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
El Molí del Foix, Centre d'Interpretació Històric i
Natural, és un edifici que amaga una llarga història.
Fou molí fariner del segle x al xix, farinera i magatzem
vitivinícola. Actualment és un equipament municipal
destinat a l'educació ambiental i a promoure la
preservació i el coneixement de l'entorn natural proper.
El Molí del Foix està vinculat al parc del Foix, un espai
natural protegit gestionat per l'Àrea d'Espais Naturals
de la  Diputació de Barcelona.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius  - Celebració de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Es van
organitzar dos actes: el Dia Europeu Sense Cotxes, el
22 de setembre, en què tots els viatges que es van fer
amb bus amb origen o destí al municipi van ser
gratuïts, i la bicicletada popular pel municipi el
diumenge 1 d'octubre, amb la participació de 400
persones. Va finalitzar amb una botifarrada i el sorteig
de dues bicicletes i material esportiu divers.  -
Celebració de la Setmana de l'Energia del 2 al 8
d'octubre. El diumenge 15 d'octubre al matí, al mercat
setmanal dels Monjos, es va fer una demostració de
cuines solars parabòliques i un tast de productes
cuinats amb energia solar. Hi va participar una
cinquantena de persones.  - Dia Internacional de les
Aus. Muntatge d'un punt informatiu amb material

divulgatiu divers de la Societat Espanyola
d'Ornitologia (SEO).  - Organització i realització d'una
campanya de sensibilització per a la recollida selectiva
dels residus domèstics «Tria bé!... i dóna vida».
Aquesta campanya va ser organitzada conjuntament
amb la Fundació Mas Albornà i va comptar amb
l'assessorament tècnic de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf. Es va editar
especialment per a la campanya una guia ciutadana
sobre la recollida selectiva de residus al municipi, un
imant per a la nevera i diversos tríptics informatius.
També es van organitzar xerrades paral·leles i un
espectacle infantil.     Jornades de formació  - Curs
d'introducció a la botànica. Curs amb dues sessions
teòriques (4 i 6 d'abril) i una sortida de camp per
conèixer les principals espècies de flora del nostre
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entorn (14 participants).  - Taller de plantes remeieres
(20 i 22 de juny, 21 participants).  - Taller de
compostatge (29 de març) per aprendre a fer compost
casolà (6 assistents).  - Taller de fer sabó a partir d'oli de
cuina usat (7 de novembre, 18 assistents).  - Taller de
fer paper reciclat a partir de diaris vells (3 d'octubre,
4 participants).  - Xerrada sobre reciclatge de residus
domèstics (1 de febrer, 8 participants).  - Xerrada
sobre els ratpenats del parc del Foix i la seva
problemàtica de conservació (30 de juny, 25 assistents). 
- Xerrada d'iniciació a l'horticultura ecològica (21 de
març, 31 assistents).  - Xerrada «Abcd10000ef.
Protecció de la diversitat biològica i cultural» (2 de
maig, 3 participants).  - Xerrada sobre el Centre de
Recuperació d'Ambfibis i Rèptils de Catalunya (16 de
maig, 14 participants) i visita a les seves instal·lacions
(el dissabte 20 de maig, 20 participants).  - Sortida de
camp al pantà de Foix per observar tortugues (27 maig,
20 participants).  - Xerrada «Els amfibis i rèptils del
parc del Foix» (16 de juny, 14 participants).  -
Caminada-debat «Cerquem la història d'un paisatge»,
en col·laboració amb Vinseum (21 de maig, 50
participants).     Projectes educatius  - Activitats
escolars per a alumnes de primària al jardí botànic
d'espècies autòctones de l'equipament (durant tot el
curs escolar, 523 participants).  - Activitats amb l'IES
El Foix. «El Fòrum de les deixalles», taller de
sensibilització sobre la problemàtica dels residus amb
alumnes de secundària (10 de març, 20 participants).   -
Sortida de natura en col·laboració amb la secció local de
l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i centres
educatius, per a alumnes de segon de l'IES El Foix
(16 de maig), sortida per conèixer l'entorn natural (55
participants). «Apadrinem una font», sortida amb
l'escola Samranch i Fina (35 participants).   -
Activitats d'educació ambiental a l'Escola Verda Sant
Domènec de la Ràpita. Realització d'activitats de
plantes remeieres amb alumnes de P3, P4 i P5 i vista
al patrimoni històric municipal (refugi de la Guerra
Civil, el Serral), durant els mesos de novembre i
desembre (77 participants).  - Projecte educatiu de
conservació dels ratpenats del parc del Foix. S'ha
iniciat una campanya de difusió i sensibilització per a la
conservació dels ratpenats del parc del Foix dirigit a
l'àmbit escolar. Durant el mes de maig es va organitzar
una sèrie de tallers de muntatge de caixes niu per a
ratpenats amb alumnes de 1r d'ESO de l'IES El Foix
(84 alumnes). També s'ha fet una sortida de camp
amb la participació de 55 escolars d'ESO del mateix
centre per tal de conèixer l'hàbitat natural dels
ratpenats forestals i com es col·loquen les caixes niu. 
- Activitats educatives per a casals d'estiu, durant els
mesos de vacances escolars (137 participants).  -
Participació en el Projecte Rius com a centre assessor i
de suport als grups establerts al riu Foix. Es van fer
dues sortides el 2 de juny i el 20 d'octubre amb un
total de 52 participants.  - Tallers de medi ambient i
reciclatge per aprendre a fer objectes i elements
decoratius a partir de materials de rebuig al llarg de

tot l'any (85 participants).  
 
 Projectes de conservació d'espais naturals  - El Molí
del Foix col·labora en la redacció i gestió de diversos
projectes per a la conservació de l'espai de ribera en
diversos trams del riu Foix al seu pas pel municipi.    
Participació en actes diversos  - Fira Mediambiental
Eco Sant Cugat, a Sant Cugat Sesgarrigues (diumenge
1 d'octubre). Parada informativa sobre l'equipament i
realització d'un taller infantil d'elaboració de moneders
amb brics.  - Programa «Viu el parc. El parc del Foix:
viu-lo!». Organització de diverses activitats dins aquest
programa, en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona. Organització de la II  Caminada Popular pel
Parc del Foix (22 d'octubre, uns 50 participants).
Xerrada de Francesc Mauri (25 d'octubre, 45
participants) i espectacle infantil «Granotes, gripaus i
altres trifulgues», de Cesc Serrat (27 d'octubre, 35
assistents).  - Celebració del Dia Mundial del Medi
Ambient amb l'esplai Si Fa Sol del municipi (20 de
maig, 23 participants).     Exposicions  - Exposició
fotogràfica «Flors» (del 10 de març al 26 d'abril, 34
visitants).   - Exposició «Masvidal. Botànica
il·lustrada», de la  Fundació Caixa Sabadell (del 27 de
març a l'11 d'abril, 36 visitants).     Consultes al Centre
de Documentació Ambiental  El Molí del Foix disposa
d'un petit centre de documentació ambiental de
consulta. Durant l'any 2006 hi va haver una vintena
de sol·licituds d'informació.     Visites culturals  El Molí
del Foix també rep grups per a visites culturals o per
conèixer l'equipament. Durant el 2006 van visitar-lo
160 persones.     Centre d'informació ciutadana sobre
residus  L'equipament també funciona com a centre
d'informació ciutadana sobre qüestions relacionades
amb la recollida selectiva de residus.

Molí del Foix, Centre d’Interpretació Històric i Natural
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ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE
SANT MIQUEL DEL FAI

ASSOCIACIÓ ESCOLA DE NATURA DE SANT MIQUEL DEL FAI
Sant Miquel del fai
08182 SANT FELIU DE CODINES
VALLÈS ORIENTAL
Telèfon: 938 658 008
Fax: 938 656 420
E-mail:
Web:
             info@santmiqueldelfai.net
          www.santmiqueldelfai.net

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   6

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'aigua, Estudi del medi natural, biodiversitat i
animals salvatges

Objectius:
La defensa i l'estudi del patrimoni natural del país i, en
especial, de l'espai natural de Sant Miquel del Fai (bé
d'interès nacional), així com aquells temes que afectin
la conservació de l'entorn, l'educació i la qualitat
ambiental.

Memòria d'activitats de l'any 2006
L'Escola de Natura de Sant Miquel del Fai pretén
formar els alumnes i descobrir-los les característiques
de l'indret.
 
 Aquest espai es troba al fons d'una vall -la vall de
Riells- en forma d'amfiteatre i envoltada dels cingles
que enllacen amb els cingles de Bertí, que creen un
microclima particular. Així mateix, aquest espai ens
permet l'observació directa de la dinàmica de l'aigua, la
formació del travertí i altres roques que s'han format al
llarg de milers i milers d'anys.
 
 Les activitats que s'ofereixen són visites per lliure,
visites guiades amb monitors i visites guiades amb
monitors i quadern pedagògic de primària o secundària.
Les visites es duen a terme en funció de les prioritats
del grup: història, ciències naturals o temps lliure
enfocat a les llegendes del Fai o al conte del ratpenat

de Sant Miquel del Fai.
 
 Durant l'any 2006/2007 ens han visitat 112 escoles
amb 5.826 nens, dels quals 437 al juliol en la nova
modalitat de visita lúdica enfocada a les llegendes del
Fai mitjançant una gimcana.

Associació Escola de Natura de Sant Miquel del Fai
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AMICS DEL CENTRE D'ART I NATURA DE
FARRERA

AMICS DEL CENTRE D'ART I NATURA DE FARRERA
L' Estudi, s/n
25595 FARRERA ( BURG )
PALLARS SOBIRÀ
Telèfon: 973 622 106
Fax: 973 622 106
E-mail:
Web:
             amicscan@gmail.com
          www.farreracan.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1998

Nombre d'associats:                                   84

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Xarxa Internacional de Residències per Artistes (Res
Artis), Alliance of Artists Communities, Generalitat
de Catalunya, Parc Natural de l'Alt Pirineu, Institut
pel Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i
Aran, Institut d'Estudis Ilerdencs, Universitat
Autònoma de Barcelona, Ajuntament de Farrera,
Fundació Territori i Paisatge, Xarxa d'Espais de 
Producció d'Arts Visuals de Catalunya

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Comunicació i
educació ambiental, Publicacions especialitzades,
Desenvolupament local sostenible

Objectius:
- Donar suport al projecte del Centre d'Art i Natura de
Farrera a través de la recollida de fons i mitjans per al
seu desenvolupament integral.
 
 - Agrupar totes aquelles persones i institucions que
mostren interès envers el projecte del Centre d'Art i
Natura de Farrera i canalitzar-ne l'ajuda econòmica,
material, logística, intel·lectual i moral.
 
 - Reforçar la tasca de recuperació i protecció del
patrimoni cultural i natural de Farrera i del seu entorn
d'alta muntanya.
 
 - Promoure l'activitat cultural i artística de Farrera.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Introducció   S'ha acabat un altre any d'activitat que
serà recordat per la celebració dels primers 10 anys del
Centre d'Art i Natura de Farrera (CAN) i la
inauguració oficial de la Bastida reconvertida. El 2006
marca també la transició, esperem que definitiva, vers
la gestió del projecte per part de l'Associació d'Amics
del CAN a partir de l'1 de gener del 2007. Amb
aquest nou pas endavant es consolida la gestió indirecta

municipal a través de la concessió del servei i
desapareix tant l'antic reglament (document marc del
projecte) com el seu organisme específic, el consell
d'administració. El nou document aprovat pel Ple
Municipal, el «contracte de concessió de les
instal·lacions», defineix el seu preu d'ús i els límits
genèrics de l'activitat. Al seu torn, l'Associació
d'Amics del CAN dictamina les directrius de la gestió
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del projecte a través de l'assemblea i la junta
directiva. Nascuda al si del mateix CAN, l'associació
és garantia de promoció de l'activitat artística i
científica en residència, així com de servei al
desenvolupament local de Farrera (article 2 dels
estatuts, els fins de l'associació).
 
 D'aquest any cal destacar també alguns fets d'àmbit
administratiu i institucional que aporten confiança a la
nova etapa. El suport rebut per part del Departament
de Treball per tal d'ocupar a temps complet i durant
sis mesos la Susanna Bernadí en la seva tasca de
programadora cultural de l'entitat, n'és un exemple.
El compromís ferm per part de l'Entitat Autònoma de
Difusió Cultural de cobrir algunes despeses fixes que
comporta la gestió de les instal·lacions del CAN,
reconegut per la  Generalitat com a equipament
cultural en el disseny de la futura xarxa catalana, en
seria un altre. 
 
 Dins d'aquest apartat introductori cal recordar un any
més que la figura de l'agent d'ocupació i
desenvolupament local (AODL) forma part d'un
programa del Departament de Treball concedit a
l'Ajuntament de Farrera per tal de desenvolupar i
consolidar el CAN, i que fins a finals del 2008 formarà
part del «paquet» de la concessió que fa l'Ajuntament a
l'associació. Al final d'aquest període, l'activitat del
CAN i el seu model de gestió hauran de sostenir-se
sense aquest programa.   
 
 Balanç d'activitats   Des del punt de vista residencial,
el 2006 ha estat l'any en què ha passat per les
instal·lacions el nombre més alt de residents (155), la
gran majoria (el 70 %) del sector creatiu. La xifra de
pernoctacions torna a situar-se prop del miler (995).
Es milloren els resultats dels dos darrers anys (2004-
2005) però encara s'està lleugerament per sota dels del
quinquenni 1999-2003. El fet que enguany s'hagi
desenvolupat el programa de beques més ambiciós de
la història del CAN ha ajudat considerablement a la
seva millora, i queda pendent per al proper període el
creixement que haurà de venir dels usuaris
d'autopagament (enguany el 72,5 %). El 2006 ha estat
també el primer any sencer que s'ha pogut comptar
amb tota la nova capacitat residencial (7 habitacions),
de manera que amb un potencial de 2.270 places/any,
l'índex d'ocupació s'ha situat en el 44 %. La fidelització
dels usuaris per segon any consecutiu sobrepassa el
30 %, i les pernoctacions dels residents a l'estranger
s'equilibren amb les registrades pels procedents de
l'Estat espanyol. Mensualment els millors registres
d'ocupació han correspost a l'agost (173), el setembre
(147), l'octubre (136) i el juliol (125). Per acabar
aquesta petita anàlisi residencial, i gràcies a les
enquestes personals que es passen des que s'utilitzen
les noves instal·lacions de la  Bastida, sabem que la
valoració de l'estada en el seu conjunt (allotjament,
infraestructures, serveis i atenció) se situa, de 0 a 10, en

un 9, i representa una eina de gran ajuda per millorar
dia a dia el servei i els equipaments. 
 
 Els protagonistes de la producció visual i plàstica
acaparen bona part de l'activitat creativa. Per la
qualitat i la quantitat d'obra realitzada han destacat els
nord-americans Ginger Levant, Alex O'Neal i Andrea
Artz en pintura, Frank Rivas i Rachel Brown
(instal·lada a Occitània) en fotografia, i els artistes
plàstics Timo Vartiainen (Finlàndia), Frank Hallinan
Flood (Irlanda), Soledad Cirielli (Catalunya),
Mohammed Abdallah (Egipte) i Klavs Weiss
(Dinamarca) en pintura i escultura principalment.
Timo, Frank, Klavs i Mohammed han format part dels
intercanvis amb la  Hiap-Cable Factory, el Tyrone
Guthrie, el Nordic Artist's de Dale i la beca
UNESCO, respectivament. 
 
 Com a esdeveniments col·lectius d'aquest àmbit de
creació plàstica i visual cal destacar el curs d'il·lustració
de natura organitzat pel CAN. Després de dos anys
sense dur-ne a terme cap, enguany s'ha celebrat amb
gran èxit de participació el primer curs d'il·lustració de
natura. Concebut en dues parts, el professor Carles
Puche (Universitat de València) ha introduït la
il·lustració clàssica, i els professors Josep Giribet
(Universitat Pompeu Fabra) i Toni Llobet, la
il·lustració digital. Vista la gran demanda, el 2007 s'ha
previst repetir l'experiència, però en dos cursos
diferenciats.
 
 El taller de pintura de Maria Helguera ha estat una
altra activitat col·lectiva protagonitzada per aquesta
reconeguda pintora barcelonina. Per segona vegada
consecutiva, organitza a Farrera la sortida anual amb
els seus alumnes per practicar la creativitat artística en
la natura. 
 
 Enguany la creació literària ha parlat molt alemany i no
és per casualitat. A les portes de la Fira de Frankfurt
(octubre del 2007), la Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) ha posat l'èmfasi en els autors
alemanys contemporanis: els poetes Hendrik Jackson
i Brigitte Oleschinski, i el dramaturg Martin
Heckmanns. Ambdós seminaris de traducció han
mantingut l'altíssim nivell de treball i de
professionalitat habituals amb la participació dels
millors traductors del país: Fontcuberta, Moser,
Formosa...
 
 Seguint el model de la ILC, la Universitat  Autònoma
de Barcelona (UAB) ha celebrat a Farrera una pràctica
del Postgrau de Traducció Literària. De l'anglès al
català, la traducció s'ha dut a terme a través dels textos
i la presència de l'autor mediàtic Matthew Tree. La
coordinadora ha estat la professora i traductora Dolors
Udina.
 
 La creació literària també s'ha exercitat des de la
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soledat individual d'autors com Andrew Greer
(Califòrnia), Víctor Sunyol (Vic), Glòria Bordons (el
Papiol), Bruno Albanese (Barcelona), Jordi Casellas
(Barcelona), Orzion Yisháy (Israel) o Melosina
Lenox (Irlanda), la darrera com a part de l'intercanvi
amb la residència d'Annaghmakerrig.
 
 La música ha estat present al CAN, però enguany no
solament des del punt de vista creatiu, de nova
composició, sinó també des de la recerca o
l'etnomusicologia. Un grup de recerca de la UAB,
encapçalat pel professor Jaume Ayats, ha fet estada per
tal d'investigar els vestigis de la participació masculina
en cants polifònics i litúrgics al Pallars fins a mitjan
segle xx. 
 
 Nicola Lefanu (Anglaterra) com a compositora i
autora de les noves músiques que forneixen el
concert commemoratiu dels 10 anys del CAN;
Carmela Ben Yisháy (Israel) com a intèrpret musical
aplicat a les arts escèniques; els alemanys Dirk
Schlömer, compositor, i Martina Grünewald,
videoartista, que han combinat imatge i so en un
projecte que va iniciar-se a Berlín sobre sons urbans i
continua a Farrera sobre sons rurals (intercanvi amb
Ufa-Fabrik), són les mostres més significatives del que
ha donat de si la creació musical en residència durant
el 2006. 
 
 En ciència i humanitats cal destacar l'estada de
David Lumsdaine (Anglaterra), naturalista i
compositor que ha fet el seguiment sonor de picots i
altres aus de muntanya; la de Montse Martín
(Barcelona), sociòloga que prepara una publicació sobre
la dona i l'esport; la de Romà Arranz (Barcelona),
historiador de l'art que prepara la seva tesi doctoral
sobre la llum en l'impressionisme; o la de Pere
Galceran (el Papiol), historiador especialitzat en
hermenèutica (art d'interpretar textos). 
 
 Més enllà del treball en residència, i especialment
incentivats per la celebració dels 10 anys del CAN, el
2006 s'han realitzat força actes públics. Però per la seva
significació, aquest balanç d'activitat no pot passar per
alt les produccions pròpies: dues exposicions, un DVD
i una nova publicació. 
 
 S'han produït i presentat dues exposicions. La primera
a l'Arxiu Comarcal de Sort, «Els 10 anys del CAN»,
concebuda i produïda per Susanna Bernadí com a
antologia del CAN i el seu fons d'art. La segona,
«Crear a l'alta muntanya», explica la història, el
concepte i els objectius del CAN. Concebuda i
produïda per Josep Mañà, té l'objectiu de recórrer el país
en els propers anys. Després de presentar-se a Farrera
el 21 de juliol, ha viatjat a l'Alta Ribagorça, al Centre
d'Interpretació del Romànic de la vall de Boí. Després
s'ha de traslladar a Girona, Barcelona, Lleida... Amb
el mateix nom, també s'ha produït un documental de

15 minuts de durada per tal de presentar el CAN
audiovisualment i complementar alhora l'exposició. El
seu autor és Aleix Gallardet, que té una llarga
trajectòria en el món de la imatge i el documental. 
 
 Ha vist la llum el segon volum de la col·lecció
«Marsal de Farrera. Farrera, denominació d'origen».
Aquest cop és un treball col·lectiu d'una trentena
d'autors diferents, residents al CAN o molt vinculats a
Farrera. Poesia, prosa, fotografia i documental són els
llenguatges que evoquen Josep Puyals de casa Marsal
de Farrera, darrer veí representant de la vella
civilització de muntanya. El disseny de la publicació ha
anat a càrrec de Manel Baquero (Doctorpaper) i el
pròleg és de Maria Puyals i Garreta, filla de Marsal.

Amics del Centre d'Art i Natura de Farrera

Pàgina 99 de 299



Anuari d'entitats catalanes. 2007

ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE
L'AIGUA DEL PENEDÈS I L'ANOIA
(ADAPA)

ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE L'AIGUA DEL PENEDÈS I L'ANOIA (ADAPA)
Apartat de correus, 31
08786 CAPELLADES
ANOIA
Telèfon: 938 012 309
Fax: 938 010 152
E-mail:
Web:
             adapa@terra.es
          www.terra.es/personal/adapan

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   47

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Contaminació
i infraestructures de l'aigua, Ecosistemes aquàtics,
Medi subterrani, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
Tal com estableixen els seus estatuts, l'Associació per
a la Defensa de l'Aigua del Penedès i l'Anoia
(ADAPA) té els objectiu següents:
 
 - La defensa i l'estudi del medi ambient del Penedès
i l'Anoia i, en especial, de l'aigua de les seves
reserves.
 
 - Organitzar tot tipus de col·loquis, conferències,
seminaris, cursos i altres activitats al voltant del medi
ambient, en general, i de l'aigua de les reserves del
Penedès i l'Anoia, en particular, com també de la
preservació dels ecosistemes que hi estan relacionats.
 
 - Fomentar la col·laboració de l'Administració amb els
ciutadans en qualsevol tema que afecti el medi
ambient.
 
 - Fomentar la col·laboració i l'ajuda mútua entre els
socis en temes que afectin la qualitat de vida i l'entorn
natural.

Memòria d'activitats de l'any 2006
El 2006, i seguint el camí emprès el 2005, l'ADAPA
es va centrar en la supervisió, la vigilància i el
seguiment d'actes administratius i actuacions a l'àrea
de l'aqüífer, i va presentar al·legacions i diverses
denúncies davant l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) per tal que aquesta administració emprengués
les accions necessàries per impedir actuacions il·legals
i dur a terme les accions preventives adients per
iniciar la frenada de la sobreexplotació de l'aqüífer

Carme-Capellades.
 
 Cal destacar que el 13 d'octubre del 2006, l'ADAPA
va mantenir una reunió informativa a la seu de l'ACA
amb alguns caps de departament per saber de primera
mà com estaven els temes encara pendents de solució
(que eren tots). Al cap de tres mesos no s'havia avançat
en cap tema i per això es va enviar un correu electrònic
en què es preguntava per què encara no s'havia rebut
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cap resultat de les denúncies i escrits que es varen
tractar en la reunió.
 
 A tall de resum, fem cinc cèntims dels temes oberts:
 
 - Modificació de les característiques d'una concessió a
Aigües d'Artés, SL:  Resolució de l'expedient de
modificació de característiques d'una concessió, arran
d'una sol·licitud de l'empresa Aigües d'Artés, SL per
a la investigació d'aigües subterrànies, del 22 de
desembre del 2004. En resum, l'ACA autoritza a fer
un nou pou per substituir-ne un d'esfondrat. Tot i que
l'ADAPA és part interessada, com indica la mateixa
resolució, no ha estat informada de les actuacions dutes
a terme.
 Situació: Aigües Artés no ha segellat el pou segons els
criteris de l'ACA, sinó que n'ha segellat el capçal.
Realitzada la visita d'inspecció per l'ACA, queda
pendent, però, de valoració tècnica en el corresponent
informe, el qual no se'ns ha traslladat ni s'han respost
les al·legacions que l'ADAPA va presentar.
 
 - Denúncia contra Aigües de Rigat, SA:  Escrit de
denúncia del 5 de maig del 2005 contra Aigua de
Rigat, SA, en què es posaven en coneixement de
l'ACA unes actuacions d'aquesta empresa, segons el
parer de l'ADAPA il·legals, per augmentar el cabal
de subministrament dels pous de Cal Cubé, sobretot
perquè posteriorment es van relacionar aquestes
actuacions amb un concurs, considerat fraudulent per
l'ADAPA, mitjançant el qual l'Ajuntament d'Òdena va
atorgar a l'empresa Aigua de Rigat la concessió del
subministrament d'aigua al municipi, fet comunicat al
director de l'ACA, Jaume Solà, mitjançant escrit entrat
el 26 de maig del 2005. El 6 d'octubre del 2005,
l'ADAPA va fer una reclamació per escrit a l'ACA
(carta dirigida al director de l'ACA).
 Situació: pendent d'informe. Hi ha una inspecció que
posa en relleu que el pou ha estat executat. Hi ha un
expedient de diligències prèvies al Departament de
Sancions. No se'n sap res més.
 
 - Inscripció incorrecta d'un aprofitament a favor
d'Unión Industrial Papelera, SA (UIPSA):  Escrit de
reclamació d'una inscripció, incorrecta segons el parer
de l'ADAPA, d'un aprofitament a nom d'Unión
Industrial Papelera, SA (UIPSA), dirigit al director de
l'Àrea d'Ordenació del Domini Públic Hidràulic, el 7 de
juliol del 2005. Tot plegat arran de la pretensió
d'aquesta empresa d'extreure aigua d'uns pous que
feia 15 anys que estaven en desús. L'ADAPA va
presentar escrit de denúncia contra UIPSA per
inscripció amb dades incorrectes d'un aprofitament, el
7 de juliol del 2005.
 Situació: l'ACA ha sol·licitat formalment un informe a
l'Ajuntament de Capellades perquè faci constar que
el pou no ha estat utilitzat mai per UIPSA, ja que no
existeix canonada fins a l'empresa, als efectes de
revisar la inscripció com a aigües privades feta a favor

de l'esmentada empresa. No se'n sap res més.
 
 - Denúncia contra l'Ajuntament de Mediona per
perforació il·legal d'un pou:  Escrit de denúncia contra
l'Ajuntament de Mediona, de 21 de juliol del 2005,
per haver construït un pou il·legal al seu municipi
sense cap autorització de l'ACA. Mig any després,
l'11 d'abril del 2006, l'ACA va publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) un
anunci d'informació pública sobre la sol·licitud d'una
concessió d'un aprofitament a Mediona, sense que
s'hagués sol·licitat prèviament autorització
d'investigació d'aigües subterrànies, a la qual l'ADAPA
va presentar escrit d'al·legacions el 9 de maig del
2006, el qual a data d'avui no ha estat respost.
L'endemà mateix d'exhaurir-se el termini d'exposició
pública, l'Ajuntament de Mediona va iniciar els
treballs d'acondicionament del pou i de creació de
rases i entubament, i col·locació de les bombes
d'extracció, per la qual cosa l'ADAPA, el 15 de maig
del 2006, va presentar escrit de denúncia per
actuacions il·legals de l'Ajuntament de Mediona
sobre un pou il·legal pendent de concessió. A data
d'avui el pou de l'Ajuntament de Mediona ja està en
funcionament a ple rendiment sense concessió atorgada.
 Situació: l'ACA ha de valorar en l'expedient si amb
un altre pou ja existent l'Ajuntament disposa de
suficient cabal i si és innecessari l'atorgament de la
concessió sol·licitada sobre el nou pou, però tot indica
que aquest pou existent està a una distància del nucli
abastat pel pou de Cases Noves que requeriria una
inversió molt gran en transport i elevació d'aigua.
Respecte del procediment sancionador contra
l'Ajuntament de Mediona per la perforació del pou de
Cases Noves, segons afirma l'ACA, el Departament
de Sancions ja havia cursat la corresponent notificació
a l'ADAPA. La realitat és que no s'ha rebut res, ni
se'n sap res més.
 
 - Denúncia per un pou suposadament il·legal de la
Torre de Claramunt:  Escrit de denúncia del 26 de
juliol del 2006 sobre un pou, considerat per l'ADAPA
il·legal, a la llera del riu de Gost, al terme municipal
de la  Torre de Claramunt. Inspeccionat per l'ACA el
28 d'agost. L'ADAPA desconeix la situació de
l'expedient.
 
 - Denúncia per un pou suposadament il·legal de
Mediona:  Escrit de denúncia del 26 de juliol del
2006 sobre un altre pou il·legal, acabat de construir,
al terme municipal de Mediona. Inspeccionat per
l'ACA el 28 d'agost. L'ADAPA desconeix la situació
de l'expedient.
 
 - Denúncia per un pou suposadament il·legal de la
Pobla de Claramunt:  Escrit de denúncia del 13
d'octubre del 2006 sobre un altre pou il·legal al terme
municipal de la Pobla de Claramunt. L'ADAPA
desconeix la situació de l'expedient.
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 Aquesta era la situació de tots els expedients iniciats
per l'ADAPA a l'Agència Catalana de l'Aigua. Cal
destacar que a principis de gener del 2007, cap dels
expedients no havia estat contestat per l'ACA, i
segons el nostre parer tots els fets denunciats o
informats són de vital importància per evitar que la
sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades augmenti.
A mitjan 2007, algun havia avançant, però cap s'havia
resolt.

Associació per a la Defensa de l'Aigua del Penedès i l'Anoia (ADAPA)
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CONSELL INTERNACIONAL ASSOCIATIU
PER A LA PROTECCIÓ DELS PIRINEUS

CONSELL INTERNACIONAL ASSOCIATIU PER A LA PROTECCIÓ DELS PIRINEUS
14, rue de Rivoli
31000 TOLOSA
OCCITÀNIA
Telèfon: 00 33 (0) 561 551 605
Fax: 00 33 (0) 534 319 761
E-mail:
Web:
             ciapp@free.fr
          www.mre-mip.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1989

Nombre d'associats:                                   34

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
L’associació pertany a France Nature Environnement.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Grans infraestructures, Agendes XXI, auditories
ambientals i indicadors de sostenibilitat, Economia
sostenible, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
El seu paper és prendre posició, emetre opinió i
promoure accions dins tots els àmbits relacionats amb
la protecció dels Pirineus, protegir per mantenir el
valor dels medis naturals i els paisatges pirinencs,
acollir els visitants sense alterar els indrets i permetre
el desenvolupament econòmic de les valls en el
respecte a l'entorn muntanyenc.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Animació de la xarxa associativa pirinenca de
protecció de la natura.   - Representació de les
federacions regionals en el si de les instàncies del
Comitè del Massís. Increment de la participació de les
organitzacions no governamentals pirinenques en els
debats interregionals, transfonterers i internacionals
relatius al massís.  - Participació i proposicions en el
marc del pla governamental de manteniment d'una
població d'ós bru als Pirineus.  - Tema central del
col·loqui 2007: «Ciutadania i canvis transfronterers». 
- Actualització i difusió de la Carta dels Pirineus en
francès, català, espanyol i basc.  - Publicació i difusió
dels actes del col·loqui 2006: «Els oficis tradicionals
de la muntanya».  - Publicació de la Carta del CIAPP
en francès i espanyol.  - Públic al qual s'adreça
l'entitat: actors de planificació sostenible dels Pirineus,

responsables associatius, socioprofessionals, electes.
Sensibilització del gran públic.

Consell Internacional Associatiu per a la Protecció dels Pirineus
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GRUP DE NATURA FREIXE

GRUP DE NATURA FREIXE
C. Major, 56, 2n
43201 FLIX
RIBERA D'EBRE
Telèfon: 977 265 112
Fax: 977 265 112
E-mail:
Web:
             freixe@gmail.com
          www.fut.es/~freixe; www.reservanaturalsebes.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1989

Nombre d'associats:                                   270

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Flix,
Fundació Territori i Paisatge, Xarxa de Custòdia del
Territori, Cens d’Entitats de Voluntariat Ambiental.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Turisme sostenible, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
Missió  La conservació i protecció del patrimoni natural
de les Terres de l'Ebre a través de la custodia i la
gestió d'espais naturals, la recerca aplicada i la
implicació de la societat mitjançant la informació, la
sensibilització, l'educació i el foment de la participació.
 
 
 Visió
 
 - Creixent
 Incrementar i diversificar la tipologia d'actuacions
desenvolupades per adaptar-se de manera dinàmica a
l'entorn més pròxim i confirmar-se com una entitat de
referència en la conservació i la protecció del patrimoni
natural de la zona.
 
 - Educativa
 Actuar d'una manera dinàmica amb la informació i la
sensibilització de les diferents actuacions i iniciatives
que es portin a terme, a fi de ser una entitat de
referència en la tasca d'ensenyament i divulgació
ambiental del territori.
 
 - Compromesa
 Actuar des de tots els estaments de l'entitat, per
definició, amb constància i rigor en les activitats
desenvolupades per donar una resposta ràpida i
coherent a les necessitats generades.
 
 - Eficient
 Gestionar adequadament els recursos disponibles i
optimitzar l'estructura operativa per assolir els
objectius de l'organització.
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 - Dialogant
 Optimitzar els canals de comunicació existents per
mantenir i integrar la diversitat d'opinions presents i
incrementar la participació dels socis en el
desenvolupament de l'entitat, així com fomentar el
diàleg amb altres organismes i entitats per potenciar el
treball en xarxa.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats de sensibilització i educació ambiental
 
 - Festa de l'Arbre: s'organitza una plantada d'arbres
a finals de febrer en alguna zona del terme per
reforestar, en col·laboració amb l'Ajuntament de Flix i
el CEIP de Flix.
 
 - Dia Mundial de les Zones Humides: conjuntament
amb la reserva natural de Sebes s'organitza un
jornada de divulgació i coneixement dels valors
naturals d'aquestes zones, incloent-hi una visita
guiada i la recol·locació de caixes niu per facilitar la

cria d'insectívors.
 
 - Setmanatura: jornades que s'organitzen anualment i
que al llarg de cinc setmanes inclouen conferencies,
audiovisuals, exposicions, sortides i el Concurs de
Fotografia Naturalista Freixe, que ja porta 11 edicions.
 
 - Dia Mundial del Medi Ambient: coincidint amb
aquesta data hem participat en el projecte «Oreneta»
organitzant el cens d'orenetes cuablanques a Flix amb
els alumnes de 5è de primària del CEIP Enric Grau
Fontseré.
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 - Edició de la revista Aljub: publicació anual que
presenta treballs d'investigació elaborats per experts a
la reserva natural de Sebes, articles de divulgació i un
recull de totes les activitats organitzades pel Grup de
Natura Freixe al llarg dels anteriors mesos.
 
 - Visites escolars i de grups: realitzades en el marc de
gestió de la reserva natural de Sebes. Anualment es
reben 6.000 visitants. Es compta amb material
educatiu i quaderns específics per cada grup d'edat
escolar, incloent-hi crèdits de síntesi.     Gestió de la
reserva natural de fauna salvatge de Sebes i meandre
de Flix
 
 En el darrer any, s'han realitzat diferents activitats de
conservació, investigació, infraestructures i educació
ambiental. Destaquem:
 
 - El projecte de recuperació d'herbassars inundables
amb la pastura de cavalls de la Camarga.  Fins l'any
2006 s'han recuperat 12 hectàrees que han permès
potenciar la flora i la fauna de la reserva natural de
Sebes. Actualment es compta amb set cavalls i quatre
zones amb diferents tancats per a la seva pastura.
 
 - Seguiment de la vegetació de les zones pasturades. 
Amb la participació d'experts en botànica, es realitza un
rigorós seguiment de l'efecte de la pastura a la zona
humida. D'aquesta manera es calcula, en tot moment,
les càrregues òptimes per tal d'obtenir la major
diversitat d'espècies i la mínima alteració de l'espai
natural. Les publicacions d'aquests estudis són una
referència per a altres projectes d'aquestes
característiques en altres espais naturals.
 
 - Projecte «Reintroducció de la cigonya blanca al curs
final de l'Ebre».  Gràcies a la implicació de la Fundació
Territori i Paisatge, l'any 2001 s'inicia aquest projecte
de conservació per recuperar com a nidificant la
cigonya blanca al tram final del riu Ebre. Després
d'elaborar el document previ i avaluar la seva
viabilitat seguint les instruccions de la Unió
Internacional per a la Conservació de la Natura i els
seus Recursos (UICN), es va construir un aviari i es
van portar els primers exemplars de cigonya blanca el
juny del 2001. Després de dos hiverns criats en
captivitat, foren alliberats el març del 2003. Aquell any
criaren dues parelles.
 L'any 2005 s'alliberà el segon grup de cigonyes i
foren nou les parelles nidificants. Vist l'èxit de la
creació d'un nucli reproductor suficient per connectar
amb la població aigües amunt del riu Ebre i la població de
Lleida, es va optar per no criar més exemplars en
captivitat, amb l'esperança de consolidar la població
nidificant actual. 
 Aquest 2006, la campanya de naixements ha estat tot
un èxit, no per l'augment de parelles nidificants, que
continua essent el mateix, sinó pel gran nombre de

polls supervivents (22), que duplica el de l'any
anterior.  - Estudi de la fauna d'insectes de la reserva
natural de Sebes.  Quan aquest espai natural fou
protegit ja es feia referència a la importància de la
fauna d'invertebrats present a la zona, incloent-hi
alguns endemismes. En el cas de l'hemípter Tuponia
pictiscutum, descobert al tamarigar de Sebes l'any
1975, endemisme absolut que no ha estat localitzat en
cap altra part del món. Des de l'any 2001 es realitza el
seguiment de la fauna d'insectes de la zona, que ha
permès citar més de 300 espècies, especialment
heteròpters, heteròcers i ropalòcers. Es realitzen
transectes i campanyes d'estudi de forma periòdica que
cobreixen no solament la zona humida i el bosc de
ribera, sinó també la zona adjacent de màquia, que
participen en el CBMS. Aquest any es pretén
consolidar el projecte del Papallonari.
 
 - Estudi de les poblacions d'amfibis i rèptils.  Des de
l'any 2001, es realitza un seguiment de la fauna
d'amfibis i rèptils de la zona, on destaca la presència
d'espècies rares o molt rares en el context de
Catalunya, com la sargantana cua-roja
(Acanthodactylus erythrurus) o el dragó rosat
(Hemidactylus turcicus). La riquesa en ofidis i la
presència d'una població destacable de tortuga de
rierol (Mauremys leprosa) són un altre dels objectius
del seguiment de la fauna de la reserva de Sebes.  -
Campanya d'anellament de passeriformes  La reserva
de Sebes és la segona estació d'anellament d'aus de
Catalunya després del delta de l'Ebre, tant pel
nombre d'aus anellades com per la importància de les
espècies destacades, algunes anellades aquí per primer
cop a tot Espanya. Des de l'any 1991, l'Institut Català
d'Ornitologia (ICO) realitza una campanya
d'anellament de la migració postnupcial de
passeriformes. L'any 2006, del 4 d'agost a l'1 de
desembre, es van capturar més de 7.800 aus de 73
espècies diferents.
 
 - Altres treballs duts a terme pel Grup de Natura
Freixe  a) Estudi de la invasió del musclo zebra al tram
final del riu Ebre
 El Grup de Natura Freixe fou qui descobrí l'estiu del
2001 la presència d'aquesta plaga a l'Ebre. Aquell
mateix any, el Ministeri de Medi Ambient ens va
encarregar un estudi sobre la seva presència i el
mostreig del riu Ebre des de la població de Riba-roja
d'Ebre. L'any 2002, per encàrrec del Departament de
Medi Ambient de la  Generalitat de Catalunya, es
continuà amb aquest estudi, i l'any 2003, per encàrrec
del PIPDE, amb les prospeccions per avaluar la seva
evolució. Els estudis realitzats sobre aquesta espècie
pel Grup de Natura Freixe són els primers realitzats a
la península Ibèrica.
 
 b) Els bivalves de Navarra: estatus, distribució i
propostes de conservació
 Estudi realitzat per encàrrec del Govern foral de
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Navarra, a través de l'empresa pública Gestión
Ambiental-Viveros y Repoblaciones de Navarra, SA.
A partir de l'experiència dels tècnics del Grup de
Natura Freixe en bivalves d'aigua dolça, i amb la
col·laboració del malacòleg Cristian Ruiz Altaba, es va
realitzar un exhaustiu mostreig per tot Navarra,
seleccionant 117 punts de mostreig repartits en 76
quadrícules UTM de 10 x 10 km. Com a resultat, es
detectaren 28 espècies (incloent-hi esfèrids), dels
quals destaquen sis espècies noves per la ciència i
altres de noves per la fauna ibèrica, així com la
constatació de la presència d'una població del bivalve
Margaritifera auricularia en un tram del riu Ebre
navarrès.
 
 c) Projecte de recuperació del camí de sirga a la Ribera
d'Ebre com a ruta d'interès històric, paisatgístic i
natural
 Per encàrrec del Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre, es realitza un exhaustiu estudi sobre la
qualitat de la ribera a tot el tram del riu Ebre
d'aquesta comarca tarragonina. Es fan propostes per a
la seva conservació i per a la integració d'una ruta
turística seguint el traçat de l'antic camí de sirga, per on
antigament es remuntava amb tracció animal o humana
les embarcacions riu amunt.
 
 d) Política laboral
 En aquests moments treballen a la reserva cinc
persones contractades pel Grup de Natura Freixe. Els
recursos econòmics per al seu finançament procedeixen
d'aportacions de l'Ajuntament de Flix, la Fundació
Territori i Paisatge, el Departament de Medi Ambient
de la  Generalitat de Catalunya, el Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Biodiversitat.
  
 No existeix un pressupost fix ja que no es reconeix
que una ONG i un ajuntament gestionin un espai
natural, tot i que des de l'administració de la
Generalitat es dóna ple suport a aquest tipus
d'iniciatives i es posen com a exemple a seguir. És
possible que en un futur pròxim s'estableixi el marc
normatiu que reculli la participació local en la gestió
d'espais naturals.
 Els treballs d'investigació i conservació es financen a
partir d'ajuts i subvencions, tant de l'administració
com de fundacions i entitats privades, i es realitzen, o
no, en funció de la seva obtenció.
 
   El projecte de voluntariat de la reserva natural de
Sebes  Seguim comptant amb un petit grup de
voluntaris organitzat (aproximadament 25 persones)
amb edats compreses entre els 12 i els 70 anys.
 
 Els objectius del projecte de voluntariat són :  -
Consolidar el grup de voluntariat per a la continuació
de les seves tasques de rehabilitació i manteniment a la
reserva natural de fauna salvatge de Sebes.  - Adonar-

se de la importància de protegir un espai natural únic i
singular a la nostra comarca.  -Proporcionar un
contacte directe amb la natura.  -Fomentar el treball
en equip entre els voluntaris més joves.  Els
voluntaris porten a terme diferents projectes, dels
quals destaquem:  1. Tasques de manteniment durant
l'estiu (tallar boga a la llacuna per ampliar l'espai
d'observació d'aus, desbrossar camins).  2. Tasques de
rehabilitació: construcció i recuperació de marges de
pedra seca.  3. Col·laboració amb l'organització de
diversos actes, festes i celebracions: Festa de les
Cigonyes, Dia Mundial de les Zones Humides.  4.
Col·laboració i seguiment del projecte «Reintroducció
de la cigonya blanca a les Terres de l'Ebre».  5.
Neteja de fils, trossos de plàstic i brossa que el riu
aporta durant les crescudes a les zones de pastura dels
cavalls de la Camarga properes al Mas de les
Cigonyes per evitar la mortalitat dels exemplars de
cigonya blanca, tant joves com adults, i evitar ferides
als cavalls.  6. Esporga d'oliveres.  7. Participació en la
neteja de runa i rehabilitació de la finca Mas de la
Pitoia, de la qual s'està redactant un projecte com a
escola de natura.

Grup de Natura Freixe
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ASSOCIACIÓ GALANTHUS

ASSOCIACIÓ GALANTHUS
Ctra. de Juià
17460 CELRÀ
GIRONÈS
Telèfon: 972 492 563
Fax: 
E-mail:
Web:
             info@asgalanthus.org
          www.asgalanthus.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   2000

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Agendes XXI,
auditories ambientals i indicadors de sostenibilitat,
Ciutats i ecologia urbana, Turisme sostenible

Objectius:
Galanthus és una associació sense ànim de lucre que va
néixer l'any 1995 a Girona i es va constituir
oficialment el 1999.
 
 Conscients que la protecció del medi ambient i
l'assoliment d'un desenvolupament sostenible només
són possibles a través de l'educació ambiental i la
conscienciació social, treballem en aquest sentit
organitzant cursos, jornades i sortides diverses
relacionades amb el coneixement del nostre patrimoni
natural. Paral·lelament també realitzem, coordinem i
col·laborem en diversos projectes encaminats a la
difusió, l'educació, la conservació i la gestió ambiental.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Continuem amb la reivindicació de la declaració dels
penya-segats de Montjuïc com a reserva natural
parcial.  - Organització de cursos de natura: curs de
peixos continentals i marins ibèrics, curs de
rapinyaires ibèrics, curs de mamífers ibèrics, sortides
per conèixer l'hàbitat del llop ibèric, curs de dibuix
científic d'aus, xerrada a l'escola de turisme de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre un
cas pràctic de turisme ambiental, organització
conjuntament amb el Museu de Granollers de la 
Batnigt.  - Seguiment de quiròpters a l'EIN de l'Alta
Garrotxa i a l'estany de Banyoles: l'objectiu plantejat
per a la primera campanya a l'EIN de l'Alta Garrotxa
ha estat localitzar i catalogar els refugis de major
interès de l'espai. Fruit de l'estudi n'ha resultat una
troballa singular: la primera població coneguda al
principat del ratpenat de Bechstein (Myotis

bechsteinii), una de les espècies més rares de tot el
continent, que es troba lligada a la presència de
boscos madurs on poder establir les seves colònies de
cria, i que justament per aquest motiu és molt escassa
al llarg de la seva àrea de distribució. La seva presència,
juntament amb la d'altres espècies forestals que
també han aparegut amb freqüència a la zona, com el
ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus),
demostren el bon estat de l'espai i la seva importància
per a la conservació d'aquests animals.  - Programa de
seguiment de la biodiversitat urbana de Barcelona: les
ciutats gaudeixen d'una biodiversitat més gran del
que es pensa. La seva conservació i el seu enfortiment
és un important repte assumit pel Compromís Ciutadà
per la Sostenibilitat de la ciutat de Barcelona. 
 Un requisit indispensable per tal de poder conservar
és conèixer. D'aquesta necessitat sorgeix el
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programa que us volem presentar. Es tracta d'un
monitoratge de tres importants grups animals:
amfibis, rèptils i ratpenats, tots tres molt sensibles a
les alteracions i amb un fort caràcter bioindicador. Els
voluntaris i les voluntàries que vulgueu participar
tindreu a l'abast el material adient i els coneixements
necessaris, impartits per professorat especialitzat.
 Els seguiments dels ratpenats s'emmarcaran en la
xarxa de seguiment de ratpenats comuns de
Catalunya, que properament impulsarà Galanthus i el
Museu de Granollers. Els dels amfibis entraran a
formar part del Seguiment d'Amfibis de Catalunya
(SAC).  - Projecte «Oreneta»: Les orenetes són ocells
molt vinculats a les construccions humanes, tant, que
en depenen de forma irremissible. Les
transformacions i, en alguns casos, la desaparició del
món rural, per una banda, i l'enderroc d'habitatges de
tipologia popular, per l'altra, fan que cada cop els
costi més trobar llocs on fer els nius i material per fer-
los. De vegades, també, els nius són destruïts de
resultes de reformes i arranjaments de façanes. A
Barcelona ciutat totes aquestes causes apuntades han
portat a la pràctica desaparició tant de l'oreneta
cuablanca (Delichon urbica) com de l'oreneta vulgar
(Hirundo rustica). Girona, per les seves dimensions i
característiques físiques, encara conserva una bona
població d'orenetes. 
 Aquest projecte inclou un cens, un programa de
sensibilització ambiental i la instal·lació de caixes niu.
Amb les dades recollides en els estudis s'ha elaborat
un SIG per facilitar la consulta de les dades i el
seguiment de les poblacions.
 A la ciutat de Barcelona, l'estudi l'han dut a terme
Galanthus i Thalassia Estudis Ambientals SL, i ha
estat possible gràcies al finançament de l'Ajuntament i a
una subvenció de Caixa de Tarragona. En el procés
participatiu han treballat col·legis de l'Agenda 21
Escolar i estudiants en pràctiques de l'Escola de
Capacitació Agrària d'Amposta.
 A Girona l'estudi de la població d'orenetes
cuablanques ha esta finançat integrament per
l'Ajuntament i elaborat per Galanthus.   - Projecte
«Eriçó»: aquest projecte pretén contribuir al
coneixement d'aspectes relacionats amb la biologia i
el comportament d'aquests simpàtics insectívors, poc o
gens estudiats fins ara al nostre país, de cara a la
millora de la seva conservació, molt compromesa, entre
altres factors, per la gran quantitat d'atropellaments
que pateixen. S'han realitzat radioseguiments de les
dues espècies presents al principat, l'eriçó clar (Atelerix
algirus) i l'eriçó fosc o comú (Erinaceus europaeus),
així com estudis etològics en tancats controlats per
comprendre millor el seu comportament i la relació
entre ambdues espècies.

Associació Galanthus
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LLIGA PER A LA PROTECCIÓ D’ANIMALS I
PLANTES DE BARCELONA

LLIGA PER A LA PROTECCIÓ D’ANIMALS I PLANTES DE BARCELONA
C. Guarda Anton, 10
08035 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 93 417 01 24
Fax: 
E-mail:
Web:
             info@protectorabcn.es
          www.protectorabcn.es

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1945

Nombre d'associats:                                   1150

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Defensa d'animals
domèstics

Objectius:
- Acollir animals abandonats (principalment gossos i
gats), oferir-los una bona qualitat de vida mentre
estiguin al refugi i promoure'n l'adopció.
 
- Fomentar la tinença responsable d'animals de
companyia.
 
- Fomentar la protecció i la defensa dels animals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Foment de l'adopció responsable dels animals de
companyia.- Millores de les instal·lacions del refugi.-
Millores en l'àrea sanitària dels animals.- Difusió de
l'entitat i intervenció educativa en infants i adults.-
Estructuració del funcionament de la junta directiva.-
Ampliació del nombre de voluntaris i distribució de
tasques.- Seguiment dels animals adoptats en anys
anteriors.- Coordinació i ajuda amb altres entitats
proteccionistes.

Lliga per a la Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona
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COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA

COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA
C. Consell de Cent, 373-375, 1r 1a
08009 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 876 159
Fax: 934 876 796
E-mail:
Web:
             cbc@cbc.cat
          www.cbc.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   2500

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Boscos, incendis forestals i
reforestació, Agendes XXI, auditories ambientals i
indicadors de sostenibilitat, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
- Desenvolupar la professió de biòlegs en la societat
actual.
 
 - Difondre les cultures de sostenibilitat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Cursos de capacitació per dur a terme tractaments
amb plaguicides.  - Participació a les reunions del
Consell de l'Observatori del Paisatge.  - Participació al
Congrés del Món Rural a Catalunya.  - Participació al
Comitè del II Congrés Forestal Català.  - Participació a
l'Agenda 21 de l'Ajuntament de Barcelona.  -
Participació a la Comissió de Medi Ambient de la
Cambra de Comerç de Sabadell.

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Pàgina 111 de 299

mailto:cbc@cbc.cat
http://www.cbc.cat


Anuari d'entitats catalanes. 2007

DEPANA - LLIGA PER A LA DEFENSA DEL
PATRIMONI NATURAL

DEPANA - LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL
C. Sant Salvador 97, baixos
08024 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 93 210 46 79
Fax: 93 285 04 26
E-mail:
Web:
             info@depana.org
          www.depana.org
c/ Fra Antoni Cardona i Grau 3, baixos, local 4
43003 Tarragona
977.227.176

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1976

Nombre d'associats:                                   1500

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
UICN, ENDCAP, Eurosite, CIAAP, CIDN, XCT,
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Dret ambiental, Estudi del medi natural, biodiversitat i
animals salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
(DEPANA) treballa amb la voluntat de propiciar un
canvi de mentalitat en la societat per orientar-la cap a
un futur més sostenible de Catalunya. Per aconseguir-
ho:   - Utilitza i proposa nous instruments jurídics per
defensar els drets del medi ambient.   - Col·labora i
treballa amb campanyes de defensa i projectes de
conservació de la natura.   - Forma i educa en els valors
de respecte pel medi ambient.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 - Delta de l'Ebre:
 S'ha col·laborat amb una acció de restauració de zones
humides amb el parc natural.
 
 - Attentio:
 Preparació i desenvolupament de dos projectes:
InfoZoos i la «Xarxa de centres d'acollida d'animals
silvestres decomissats».
 
 a) Infozoos

 InfoZoos és un projecte impulsat per DEPANA
(Attentio), conjuntament amb Born Free Foundation i
Eurogroup-ANDA, que persegueix, entre altres,
establir una plataforma de denúncia d'aquells centres
zoològics que no s'ajusten a les normatives vigents. 
 
 b) Xarxa de centres
 Solucionar la problemàtica associada al decomís i el
rescat d'animals provinents de la mala tinença ha estat
un dels objectius principals d'Attentio des de la seva
creació. La proposta de DEPANA és establir una
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xarxa d'instal·lacions destinada a hostatjar fauna
exòtica comissada, en centres amb capacitat per
atendre, sense massa esforç, un número limitat
d'animals: protectores d'animals, granges escola,
centres de recuperació de fauna autòctona i zoos.
 
 
 Jornades de formació
 
 - Nou sortides naturalistes.  - Dos cicles de tres
sortides naturalistes relacionats, respectivament, amb
espais amb cingleres i amb zones afectades per
incendis.  - Un curs de vegetació de Catalunya,
consistent en cinc sortides de cap de setmana.  - Sis
xerrades de temàtica tant diversa com viatges
naturalistes, medicina de muntanya, gestió de masses
forestals o contaminació urbanística.
 
 
 Estudis o assessoraments
 
 - Catàleg d'espais naturals de la ciutat de Barcelona:
 Aquest any s'ha efectuat l'estudi que reconeix quins
haurien de ser els espais naturals de la ciutat més
notables. A partir del catàleg, l'objectiu és proposar
mesures d'intervenció per tal que siguin conservats i
gestionats com a tal. 
 
 - Projecte «Implica't amb el residus»:
 Es continua amb el projecte que es realitza en
conveni amb la Confederació d'Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC). DEPANA assessora
tècnicament en l'execució d'aquest projecte de reducció
de residus entitats veïnals de l'Àrea Metropolitana. El
2006 s'ha començat a treballar amb una trentena
d'associacions de veïns.
 
 - Espais litorals de Tarragona:
 Per encàrrec de la  Direcció General de Costes de la
Demarcació de Tarragona del Ministeri de Medi
Ambient s'està finalitzant l'inventari d'espais litorals
de la província de Tarragona. Aquest document ha de
ser la base per a una política de protecció activa del
litoral a la província. Ha de reunir les diferents accions
prioritàries de protecció, incloent-hi l'adquisició de
territori.
 
 - Espais d'interès local de la província de Barcelona:
 En col·laboració amb la  Diputació de Barcelona, estem
confegint el llistat d'espais naturals d'interès local de
la província de Barcelona. Ha de permetre una política
municipal adequada a l'interès dels enclavaments
naturals de cada ens local.
 
 
 Projectes educatius
 
 - Projecte «Pirineus vius. La conservació de l'ós bru
dels Pirineus»:

 Realització d'una nova edició de la campanya d'educació
i sensibilització ambiental anomenada «Pirineus vius».
L'àmbit d'actuació han estat les escoles d'educació
infantil i d'educació primària de la  Vall d'Aran, de
l'Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà i del nord del
Pallars Jussà. En total hi han participat
aproximadament uns 1.550 alumnes. També s'han
editat i distribuït pòsters i tríptics sobre l'ós per millorar
la sensibilització i informació sobre els plantígrads.
Realització d'una campanya mediàtica per millorar la
informació sobre l'ós bru.
 
 
 Projectes de conservació d'espais naturals
 
 - Projecte de «Gestió sostenible de la punta de la
Móra»: té, entre els seus principals objectius, implicar
la ciutadania en la gestió i gaudir de l'espai natural de
la punta de la Móra per tal de donar a conèixer la
riquesa biològica dels ecosistemes que conté i assolir,
així, una sensibilització al voltant de les problemàtiques
ambientals que amenacen la seva preservació.
S'impulsen programes i actuacions destinats a
preservar l'espai natural de la punta de la Móra, dels
quals destaquen:
 
 - Educació ambiental: aquest àmbit de treball pretén
influir en el grau de coneixement, sensibilització i
posterior actuació de la població local, en especial, i
també dels nombrosos visitants que arriben a la zona.
  - Gestió-restauració: establiment d'un mètode fiable de
l'evolució qualitativa i quantitativa dels diferents
biòtops; avaluar l'estat de conservació i la gestió de
l'espai natural mitjançant un sistema d'indicadors de
l'eficàcia de la gestió de l'espai natural; restaurar i
recuperar les zones degradades de l'espai; treballar
per l'ordenació de la freqüentació a l'espai natural i per la
seva vigilància.  - Participació: actuacions i campanyes
puntuals (neteja de platges, activitats naturalistes,
etc.), participant en els grups de treball dels estudis de
biodiversitat i gestió (realitzant pràcticums d'estudis,
projectes de recerca, etc.) o col·laborant en diferents
tasques professionals i tècniques vinculades al
projecte de «Gestió sostenible punta de la Móra»
(disseny gràfic, informàtica, correccions ortogràfiques,
etc.). A banda, s'ofereix la possibilitat de participar
virtualment treballant en línia (e-voluntariat).   -
Comunicació ambiental: totes les activitats i estudis
que es porten a terme en el marc del projecte de
«Gestió sostenible de la punta de la Móra» van
acompanyades d'una acció comunicativa del projecte a
la població, perquè el conegui i hi participi.  - Estudis
de biodiversitat: amb l'objectiu d'augmentar els
coneixements científics (terrestres i marins) de l'espai,
tot assegurant la conservació dels hàbitats d'interès
comunitari i evitant l'explotació no sostenible d'alguns
dels seus recursos; el projecte de «Gestió sostenible de
la punta de la Móra» duu a terme any rere any un ampli
ventall d'estudis de biodiversitat des d'un vessant
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multidisciplinari.   - Relacions externes: cal destacar
la participació en fòrums autonòmics, nacionals i
internacionals en matèria ambiental.  Publicacions i
elaboració de material propi
 
 Edició de L'Agró Negre: 
 Durant el 2006 s'han editat tres números. També
s'han editat tres contes que són obra de reconeguts
escriptors que han col·laborat desinteressadament
amb l'entitat. 
 
 
 Celebració o participació en actes diversos
 
 1. Grup de Fires:
 Ha assistit a quatre fires: Salardú, Festa de la Mercè,
Tavertet i plaça del Diamant de Barcelona, on s'ha
muntat un parada d'informació sobre l'entitat.
 
 2. Grup d'Acció Forestal (GAF):  - Set reforestacions
a Collserola. S'han plantat més de 640 arbres: 520
sureres, 40 pins, 50 alzines i 30 roures. La participació
ha estat d'unes 120 persones.  - Dues actuacions per
eliminar una planta al·lòctona (concretament la 
Phytolaca americana) amb unes 75 plantes
arrencades.   - Innumerables actuacions de control,
planificació, manteniment i rec de plantacions
habitualment portades a terme per l'equip del GAF.   -
Plantació i manteniment de mes de 1.000 arbres de
diferents espècies (alzines, sureres, roures, pins, etc.)
al viver de DEPANA.  - Dues xerrades-conferències a
càrrec d'un enginyer forestal.  - Cicle de tres sortides
naturalistes a zones cremades: Aiguafreda-Figaró,
Montgrí i Solsonès.
 
 3. Campaments i camps de treball:
 El 2006 s'han mantingut els camps de treball lligats
al projecte de la «Punta de la Móra» i els que es fan en
col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge a
Alinyà.
 
 4. Pirineus Fòrum:
 És un projecte organitzat per DEPANA, amb el qual,
mitjançant la celebració de xerrades i sessions de treball,
es pretén posar sobre la taula diferents propostes i
visions clau pel futur dels Pirineus. L'objectiu final
és alimentar amb les conclusions i propostes que
sorgeixin el debat social i la nova formulació de la
política de muntanya.  
 Activitats pròpies desenvolupades:   - «La vegueria de
l'Alt Pirineu i Aran. Una eina clau per al futur dels
Pirineus?». Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà
(Cerdanya), 27 de maig del 2006.  - La gestió dels
espais naturals pirinencs. Salardú (Vall d'Aran), 11 i
12 de novembre del 2006.  - Cultura i identitats
pirinenques. Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Esterri
d'Àneu (Pallars Sobirà), 2 i 3 de desembre del 2006.  
 Col·laboracions:  - Festival Pyrene 2006. La festa
dels Pirineus, celebrada a Salardú (Vall d'Aran) els

dies 21, 22 i 23 de juliol del 2006.  - Jornades sobre
participació ciutadana i desenvolupament rural,
celebrades al Centre d'Educació Ambiental del parc
natural de la Font  Roja, a Alcoi (Alacant), els dies 6 i
7 de maig del 2006.  - Programa docent de la
Diplomatura de Turisme de l'Escola Universitària de
Turisme i Direcció Hotelera a la Universitat Autònoma
de Barcelona, ponència «El turisme com a instrument
de desenvolupament. El cas dels Pirineus», 29 i 30 de
març del 2006.  - Coorganitzadora de III Trobades
Culturals Pirinenques dedicades al tema «Models de
Pirineus. S'hi pot viure a muntanya al segle xxi?»,
celebrades a Organyà (Alt Urgell) el 21 d'octubre del
2006.   - Participant, a les jornades «Movem-nos
junts!». Jornades d'experiències de desenvolupament
econòmic en territoris de muntanya, celebrades a Gerri
de la  Sal i Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) els dies 26 i
27 d'octubre del 2006.

DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
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GRUP D’ESTUDI I DIFUSIÓ DE L’ENTORN
NATURAL (GEDEN)

GRUP D’ESTUDI I DIFUSIÓ DE L’ENTORN NATURAL (GEDEN)
C. Igualada, 27
08789 LA TORRE DE CLARAMUNT
ANOIA
Telèfon: 600 569 403
Fax: 
E-mail:
Web:
             geden@geden.es
          www.geden.es

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2006

Nombre d'associats:                                   15

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              Cap

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Estudi del
medi natural, biodiversitat i animals salvatges,
Boscos, incendis forestals i reforestació, Comunicació i
educació ambiental, Caixes niu i detecció d'abocadors
incontrolats

Objectius:
Els objectius bàsics de l'entitat són:
 
 - L'estudi científic del medi natural.
 - La divulgació del coneixement del medi natural.
 - La conservació d'espècies vegetals, animals i altres
valors vinculats a la natura.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 - L'entitat ha dut a terme una campanya de detecció i
neteja d'abocadors incontrolats del terme municipal
de Vilanova del Camí, en col·laboració amb el
departament del municipi i implicant-hi la població.
L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la
importància de mantenir net l'entorn i convertir-los en
agents actius. Es pretén, en anys propers, estendre la
campanya a altres municipis.  - Participació en la
plataforma en contra del Pla Director de la conca
d'Òdena, que proposava la creació de diversos
macropolígons en diversos municipis de la conca
d'Òdena, que afectaven en alguns casos zones naturals
catalogades com a no urbanitzables.   - Participació en

el consell municipal del medi ambient de Vilanova
del Camí.      Jornades de formació
 
 - Conferència «Com estalviar en les factures de
l'aigua». És una presentació en PowerPoint on es dóna
informació dels consums d'aigua de la població de la
zona i s'expliquen petites accions per reduir el
consum domèstic d'aigua. 
 - Conferència «Com estalviar el les factures de la
llum». És una presentació en PowerPoint on es dóna
informació de les fons d'energia que s'utilitzen, i
s'expliquen petites accions per reduir-ne el consum.   -
 Xerrada sobre les aus del parc fluvial de Vilanova del
Camí. A través d'una presentació en PowerPoint, es
mostren les diferents aus que podem trobar en aquest
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ecosistema fluvial, i com es recupera lentament de
l'estat de degradació que patia a causa dels abocaments
durant anys de les diverses indústries de la zona.   -
Participació en una tertúlia-col·loqui sobre si valorem
el nostre entorn natural, on tots els participants podien
aportar el seu punt de vista sobre el tema.      Estudis i
assessoraments  - Col·locació, seguiment i
manteniment de caixes niu per a ocells insectívors en
diferents municipis de la comarca de l'Anoia, el
Ripollès i la Cerdanya.  - Col·locació, seguiment i
manteniment de refugis per a ratpenats, en diferents
municipis de la comarca de l'Anoia i la Cerdanya.   -
Estudi dels mamífers del municipi de Vilanova del
Camí, que es perllongarà fins al 2008.  - Estudi de les
papallones de la comarca de l'Anoia, que també tindrà
una durada de diversos anys.   - Estudi de la fauna i la
flora del llac Codorniu de Sant Sadurní d'Anoia,
també de diversos anys de durada.      Projectes
educatius
 
 - Realització del Projecte Rius de la Fundació Hàbitat en
diferents escoles de la comarca, en un intent d'apropar
el rius i la seva importància als infants.   Projectes de
conservació d'espais naturals
 
 - Detecció de fauna exòtica. S'intenta localitzar els
punts en els quals podem trobar fauna exòtica, sobretot
tortugues de la Florida, i eliminar-les de l'entorn
natural per portar-les al CRARC-COMAM de
Masquefa.
 
 
 
 Publicacions i elaboració de material propi
 
 - Elaboració d'un CD sobre les aus del parc fluvial de
Vilanova del Camí.   - Elaboració d'un CD interactiu
sobre les aus de les zones verdes d'Igualada, que
actualment es troba en procés d'elaboració.     Altres
 
 - Campanyes de recerca de voluntaris i socis per
poder portar a terme les diferents activitats que estem
desenvolupant.  - Elaboració de la pàgina web de
l'entitat.

Grup d’Estudi i Difusió de l’Entorn Natural (GEDEN)
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ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL
INTERDISCIPLINÀRIA DEL MEDI AMBIENT
(APROMA)-CATALUNYA

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL INTERDISCIPLINÀRIA DEL MEDI AMBIENT (APROMA)-
CATALUNYA
C. Girona, 26, pral. 1a
08010 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 452 901
Fax: 932 322 391
E-mail:
Web:
             aproma@sct.ictnet.es
          www.aproma.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1998

Nombre d'associats:                                   93

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Ús de l'aigua,
Ordenació del territori, Dret ambiental

Objectius:
- Fomentar la relació entre els diversos professionals i
tècnics amb l'objectiu de comprendre la complexitat
de tots els aspectes que conformen el medi ambient.
 
 - Promocionar el desenvolupament tècnic i
professional en el camp ambiental mitjançant
l'organització de cursos, jornades, seminaris,
congressos, conferències i campanyes de divulgació.
 
 - Contribuir a una major racionalització i normalització
dels diversos discursos que s'estan emetent des de tots
els estaments que tenen relació amb el medi ambient,
des del coneixement i la informació.
 
 - Reivindicar el paper dels professionals en els
processos de participació pública, i assuminr així una
funció més activa en la societat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats dutes a terme el 2006  - VII Sortida
Ludicocultural d'APROMA: visita a la planta d'àrids
de Sorigué SA al Corb, Balaguer i al Museu de l'Or
(4 de novembre).
 
 La planta d'àrids de Sorigué SA és una de les més
grans de la Unió Europea, amb una producció anual de
més de dos milions de tones de sorres i graves que
s'utilitzen en la fabricació de formigons, aglomerats
asfàltics i elements com les dovelles de la línia 9 del
metro de Barcelona i tubs de diferents diàmetre per a
l'obra pública.

 
 Aquesta planta es caracteritza, a més, pel fet que en
el seu procés final de rentat i garbellat dels àrids
recupera una sèrie de minerals pesants com són l'or,
els zircons, les monazites, les ilmenites, els rútils i les
magnetites, tots d'interès econòmic i que abans anaven
a parar als formigons i materials ja esmentats. El
darrer punt que la caracteritza, sempre en termes de
sostenibilitat, és que les argiles que componen el tapàs
o substrat de les terrasses també són aprofitades per a
les bòbiles de la regió.
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 La visita realitzada pels socis d'APROMA i familiars
va consistir a veure aquest procés de recuperació,
principalment de l'or, per al qual l'empresa té
habilitada una zona museística, i la presentació d'un
DVD sobre el procés de formació i recuperació de l'or a
les terrasses del Segre. Acabada la visita al museu, a
la planta de recuperació, es va fer una visita a les
instal·lacions per veure un perfil de l'antiga terrassa
del Segre, habilitada per a visites ludicoculturals i
científiques, així com una extensa visita al procés de
restauració de les parts de les terrasses ja explotades.
 
 En aquesta darrera visita els socis varen poder
apreciar com serà la restauració en què es mostrarà
l'antiga llera del Segre, en paral·lel a l'actual, i la
remodelació dels seus vessants.
 
 Durant tota la visita vàrem estar acompanyats pel
senyor Osvaldo, l'encarregat de l'explotació i de la
planta.  - Butlletí Infoaproma: edició de tres butlletins
(núm. 20, 21 i 22 ) per al 2006.
 
 - Sessió sobre solucions de protecció de les platges de
Barcelona.
 Coorganitzada per APROMA, El Far i EUCC.  -
Campanyes per a la mobilitat: valoració de la
campanya «A la feina i a l'associació, Bicia't».  
Aquest any, des d'APROMA hem volgut posar el
nostre gra de sorra per solucionar un dels principals
problemes del nostre país en l'ordre social i ecològic,
des del punt de vista econòmic i territorial, i per la seva
incidència sobre la salut i la seguretat de les persones:
la mobilitat.
 
 D'una banda, es va donar la possibilitat a tots els
socis d'assistir a un curs que promovien l'Institut
Català de l'Energia (ICAEN) i l'Institut per a la
Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) sobre
conducció eficaç. A partir de sessions teòriques i
pràctiques es pretenia donar a conèixer en primera
persona quin era l'estalvi i els beneficis que es podien
aconseguir amb l'aplicació d'unes determinades
tècniques de conducció. La valoració d'aquest curs per
part dels socis d'APROMA que hi van assistir va ser
del tot satisfactòria.
 
 D'altra banda, ara fa uns mesos anunciàvem l'adhesió
d'APROMA a una campanya que, en el marc de
l'Acció 21, organitzava el Bicicleta Club de Catalunya
(BACC) amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona:
«A la feina i a l'associació, Bicia't». Un cop finalitzat
aquest any de campanya, volem fer una breu valoració
de quin ha estat el seu desenvolupament i aprofitar per
agrair-vos la vostra col·laboració.
 
 Tal i com sabeu, amb la campanya «A la feina i a
l'associació, Bicia't» es pretén promocionar l'ús de la
bicicleta en els desplaçaments habituals a la feina dels
treballadors i membres d'associacions. Després de

tres anys de funcionament, aquesta campanya ha
introduït el transport amb bicicleta a empreses,
associacions i d'altres signants de l'Agenda 21. En
total 12 entitats de Barcelona han participat en la
campanya en alguna de les seves edicions i més de
6.000 persones se n'han beneficiat de manera directa
o indirecta. Gairebé 100 treballadors i associats han
fet servir la bicicleta i la meitat l'ha agafat per
primera vegada com a transport per ciutat.
 
 APROMA ha realitzat durant un any un seguit
d'accions per promocionar aquesta alternativa de
transport amb grans perspectives de futur. L'eina
principal de difusió ha estat el nostre butlletí
Infoaproma, en el qual es van publicar diversos
articles que informaven dels beneficis que comporta
l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport. D'altra
banda, s'ha organitzat un servei de préstec gratuït de
la bicicleta plegable per a tots els socis durant un
període de 20 dies.
 
 El servei de préstec va tenir períodes de major
funcionament, en què fins i tot alguns socis van
prorrogar o repetir el període de cessió, i d'altres en què
la bicicleta va servir per fer gestions de l'associació. El
servei bàsicament consistia a donar unes petites
nocions sobre l'ús de la bicicleta plegable (com
plegar-la i desplegar-la, com lligar-la per evitar
robatoris, etc.), informació sobre els horaris per a l'ús
de mitjans de transport públic i a cercar els millors
recorreguts per a cada usuari. En acabar el període de
cessió els usuaris emplenaven una enquesta de valoració
que es comparava amb una inicial contestada abans de
fer ús del servei. Tots els usuaris van valorar
l'experiència positivament i van manifestar el seu
interès per adquirir una bici i fer-la servir
esporàdicament com a mitjà de transport per anar a la
feina.
 
 Tot i que la campanya ha finalitzat us informem que
per a tots aquells que hi estigueu interessats disposem
d'informació útil sobre l'ús de la bicicleta com a
transport urbà i us podem assessorar en tot allò
relacionat amb aquest mitjà de transport. A més, si
veniu a la seu amb bicicleta la podreu deixar a
l'aparcament de bicis que hem aconseguit al davant
mateix de la porta de la seu. Ànims, que pedalada a
pedalada contribuïm a un ambient millor!
 
 
 - VIII CONAMA, 27 de novembre a l'1 de desembre
del 2006
 
 La vuitena edició del Congrés Nacional del Medi
Ambient ha suposat un record d'inscripcions, amb
més de 10.000. D'aquestes la meitat eren
«congressistes» (assistència durant tota la setmana),
mentre que hi havia 757 ponents, xifra realment
important, i s'havien acreditat 323 periodistes.
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 Per part catalana, el congrés sempre compta amb una
important presència tant del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (DMAH) com de la Diputació de
Barcelona, a través de la Xarxa de Municipis per a la
Sostenibilitat, amb estands propis. Diversos socis
d'APROMA van assistir a les diferents sessions i dos
d'ells van intervenir directament com a coordinadors i
relators de grups de treball. 
 
 Diversos experts de la gestió de l'aigua van intervenir
en alguna o altra activitat: des de Jaume Palop (
director general de l'Aigua) fins a Roque Gistau
(responsable de l'Expo 2008), passant per Adrián
Baltanás (AcuaMed), Martí Boada, Joan Corominas
(Agència Andalusa de l'Aigua), Víctor Viñuales
(Fundació Ecologia i Desenvolupament) i Guido
Schmidt (WWF/ADENA), entre altres. 
 
 Alcaldes com el de Vitòria van posar de manifest la
importància de l'esdeveniment des del punt de vista de
l'administració local, ja que els tècnics municipals
tenen una important presència i visiten assíduament el
congrés.
 
 Tant l'acte inaugural com el de cloenda van ser
protagonitzats per la ministra de Medi Ambient. En la
cloenda va signar un manifest amb el títol Preocupa
que no preocupe, presentat pel periodista Pedro
Araújo, Premi Nacional de Medi Ambient.
 
 L'estand del DMAH estava dedicat, per una banda, a
la Xarxa Natura 2000, i, per l'altra, als habitatges
sostenibles.
 
 Per acabar, un recull de frases suggeridores que es
van difondre durant les sessions:  - Hem de passar del
principi «Qui contamina, paga» a «Qui contamina,
paga i restaura».
 - La desaparició dels vells paradigmes hidràulics
(primum vivere, el valor de la tècnica com a força
transformadora de la vida, etc.) dóna pas a nous
enfocaments.
 - La nostra prioritat ha passat de defensar-nos dels
rigors i les escasseses de la natura a no afectar-la amb
el nostre desenvolupament.
 - El progrés tecnològic aporta benestar global, però
també globalitza els riscos: cal canviar la forma de
prendre decisions, anant cap a la participació, que
permet a tots ser agents directes de l'acció de govern.
 - Des del 1940 les extraccions d'aigua al món s'han
multiplicat per tres i la població, per sis. Entre el 1915 i
el 2015, el consum també es multiplicarà per sis.
 - L'any 2030 s'espera que un 75 % de la població
residirà a menys de 100 km del mar.
 - Els recursos convencionals, ateses les exigències
ambientals, cada cop seran més cars.
 - A la demanda humana s'ha d'afegir la sorda
demanda de la flora i la fauna.

 - La sinergia entre la dessalinització i les energies
renovables serà la clau del futur.
 - L'administració de l'aigua ha de gestionar el
coneixement, millorant contínuament aquesta gestió.
 
 
 
 Activitats previstes el 2007
 
 - Butlletí Infoaproma: edició de quatre butlletins (núm.
23, 24, 25 i 26).  - II Congrés de Cabals de
Manteniment, 7-9 de novembre del 2007.  - I
Congrés de Turisme Sostenible, 13-14 de desembre
del 2007.

Associació Professional Interdisciplinària del Medi Ambient (APROMA)-Catalunya
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SOTAVENT ASSOCIACIÓ SUBMARINISTA
DEL VENDRELL

SOTAVENT ASSOCIACIÓ SUBMARINISTA DEL VENDRELL
C. Josep Clarà, 9 (Sant Salvador)
43880 EL VENDRELL
BAIX PENEDÈS
Telèfon: 977 662 034
Fax: 977 668 525
E-mail:
Web:
             sotavent@sotavent.net
          www.sotavent.net

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1995

Nombre d'associats:                                   225

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
DEPANA-Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural,
GEPEC-Ecologistes de Catalunya.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Medi marí i submarí

Objectius:
- Fomentar la utilització de la reserva marina Masia
Blanca de Coma-ruga únicament per repoblar la flora
i la fauna del litoral i aconseguir que es prohibeixi la
pesca dins la zona d'amortiment i que es posin quatre
boies per marcar els límits de la reserva.
 
 - Continuar la tasca de divulgació i conscienciació a
través dels nostres documentals dels fons marins dels
mars i els oceans, emesos pel Consorci de Televisions
de Catalunya.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats dutes a terme l'any 2006:  - El dia 8 de
juliol es va fer la xerrada «Novetats en la prevenció
dels accidents de busseig», a càrrec del doctor Jordi
Desola, director del CRIS-Unitat Terapèutica
Hiperbàrica de Barcelona; a continuació el doctor Albert
Pradillo, president de la Societat d'Exploracions
Submarines de Tarragona, va donar la xerrada
«Sensibilització en el medi ambient» al local de
l'Associació de Residents i Propietaris de Coma-ruga.  -
 Divulgació de documentals per al Consorci de
Televisions de Catalunya Comunicàlia.  - El dia 9 de
juliol es va organitzar la 12a jornada del Dia Ecològic
del Mar. Es va fer una neteja del fons del mar del
litoral (les platges) i de l'estany de Coma-ruga, es va
conscienciar la gent i es van repartir tríptics
instructius; Sotavent va dur a terme aquesta activitat
conjuntament amb Medi Ambient, el Patronat

Municipal de Turisme i l'Ajuntament del Vendrell.  -
El dia 15 d'agost, al parc Tabàris de Coma-ruga, es
varen projectar els documentals de conscienciació
ambiental Els fons marins del litoral català i La
reserva marina Masia Blanca de Coma-ruga.  -
Organització a la seu de Sotavent de xerrades per
sensibilitzar tothom per tal de respectar i protegir el
nostre entorn.  - El dia 17 de desembre es col·locà el
pessebre al llac de Coma-ruga i es féu neteja del llac
per conscienciar i preservar.  - Col·laboració amb el
Centre d'Estudis Avançats de Blanes per al seguiment
de l'alga Caulerpa taxifolia a la zona de la reserva
marina Masia Blanca, amb el permís previ de la
Secretaria General de Pesca Marítima de Madrid. Per
sort, no n'hi ha.  - Els dies 20, 21 i 22 d'octubre vàrem
participar a l'Entimostra, la fira d'entitats, repartint
tríptics, per conscienciar, preservar i fer respectar el
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medi.  - Al mes d'octubre, Sotavent va col·laborar
amb DEPANA en la neteja de les cales de difícil
accés a la Punta de la Móra.

Sotavent Associació Submarinista del Vendrell
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INSTITUT D'ESTUDIS ECOLÒGICS (INESE)

INSTITUT D'ESTUDIS ECOLÒGICS (INESE)
C. Reis Catòlics, 152, 5è
07008 PALMA DE MALLORCA
MALLORCA
Telèfon: 678 431 459
Fax: 971 712 122
E-mail:
Web:
             inese_gitto@yahoo.es
          

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1979

Nombre d'associats:                                   50

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
L’INESE està vinculat a organitzacions nacionals,
estatals i internacionals.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Ordenació del territori, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Economia sostenible, Turisme sostenible

Objectius:
L'Institut d'Estudis Ecològics (INESE) desenvolupa la
seva activitat dins l'àmbit territorial balear i té com a
principal objectiu emetre opinió sobre temes
ambientals i d'ordenació del territori, amb la finalitat
de conscienciar la societat i els seus representats sobre
la necessitat de protegir el medi ambient. 
 
 Sempre ha treballat i treballa en positiu, intentant
trobar nous camins i solucions als problemes i reptes
ambientals i territorials amb què s'enfronta la
societat. Per això, l'INESE sempre s'ha manifestat
defensor de la protecció dels espais naturals, així com
de la necessitat d'un desenvolupament sostenible,
harmònic i equilibrat, mitjançant l'aplicació d'una
economia ambiental.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Jornades de formació  - Jornades de caça i medi natural.
 L'INESE, en col·laboració amb l'Oficina de la Caça del
Departament de Medi Ambient i Natura del Consell
de Mallorca, organitzà unes jornades sobre caça i medi
natural, que se celebraren el 17 i el 24 de novembre
del 2006. Els objectius de les jornades era informar i
debatre sobre el paper de la caça i el medi rural,
conèixer les implicacions de l'activitat cinegètica en
la conservació del medi rural i debatre la situació actual
de la pràctica de la caça a Mallorca, entre altres. Les
jornades tingueren un gran èxit de participació,
principalment de caçadors, però també de gestors del
medi natural i persones sensibilitzades i interessades
en aquesta temàtica. Entre els ponents cal destacar la
participació de Jesús Losa Huecas, enginyer de monts i

expert en projectes de regeneració cinegètica,
principalment en temes de caça major, com la
regeneració de la cabra salvatge a la serra de Gredos. 
Estudis i assessoraments  - Assessoria tècnica per a la
definició de criteris d'ordenació dels usos recreatius,
d'oci i turístics pel Pla d'Ordenació dels Recursos
Naturals (PORN) de la serra de Tramuntana.   La
Direcció General de Biodiversitat de la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
encarregà a l'INESE aquesta assessoria tècnica per
definir les activitats recreatives i de lleure que poden
desenvolupar-se en l'àmbit del futur parc de la serra de
Tramuntana. Es va establir una classificació d'acord
amb la zonificació establerta pel PORN i les
condicions de desenvolupament de cada activitat. És
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realitzà una exhaustiva recopilació d'activitats
recreatives, actuals o potencials, que es desenvolupen
o es poden desenvolupar a la zona, cadascuna de les
quals es va estudiar individualment, així com les seves
interaccions amb el medi i amb altres activitats. A
partir d'aquest estudi es féu una proposta dels criteris
d'ordenació dels usos recreatius, d'oci i turístics per a
l'àmbit del PORN de la serra de Tramuntana.  - Els
residus urbans de les zones turístiques de Mallorca. 
Projecte pilot a la platja de Palma per a la millora de
la gestió dels residus dels comerços. Projecte en curs.
Consisteix a realitzar un estudi exhaustiu de la
producció de residus als comerços de l'espai turístic de la
platja de Palma i proposar mesures per a la seva
reducció i per a una millor gestió.  Publicacions 
Publicació del monogràfic sobre turisme Per una nova
cultura del turisme. Aquesta revista monogràfica recull
aspectes lligats amb el món del turisme, i els autors
dels diferents articles són experts en la matèria, tant
d'universitats com professionals de l'àmbit. Aquesta
revista monogràfica, íntegrament en català, ha estat
publicada amb l'ajut d'una subvenció concedida per la
Direcció General de Política Lingüística del Consell de
Mallorca.  Celebració o participació en actes diversos 
Participació al X Col·loqui de Geografia del Turisme,
Oci i Recreació, celebrat els dies 28-30 de setembre del
2006 a Conca. L'INESE hi presentà sis comunicacions
que tractaven diferents temes turístics:   - «Model de
planificació integral de reconversió d'un espai turístic
madur: el cas de la platja de Palma».   - «Reconversió i
potenciació del casc històric de Palma com a recurs
turístic».   - «Un nou model turístic amb solucions
fordistes? Algunes contradiccions en la reconversió de
destins turístics madurs a les illes Balears».   -
«Modalitats turístiques rurals: turisme rural, habitatges
de vacances i ús turístic en allotjaments no regulats».  
- «Excursió "Volta a l'Illa", un exemple de banalització
dels recursos culturals pel foment del turisme».   -
«Comercialització d'estades turístiques no regulades en
allotjaments residencials a Mallorca».  Participació al
IV Congrés Espanyol de Biogeografia, celebrat els
dies 19-22 de setembre a Àvila. L'INESE hi presentà
tres comunicacions referides a aspectes de conservació
i gestió natural a l'àmbit balear.   - «Estudi de
l'accessibilitat a les platges del parc natural de ses
Salines d'Eivissa i Formentera. Proposta d'un model
sostenible», en què s'analitza el sistema
d'accessibilitat a les platges del parc natural de ses
Salines d'Eivissa i Formentera, un sistema
d'accessibilitat basat en l'ús massiu del vehicle
privat, i es proposa un model sostenible, atès que
l'actual és totalment insostenible.  - «Protecció dels
espais naturals a les illes Balears», comunicació que
resumeix l'evolució de la legislació sobre espais naturals
protegits a les illes Balears des del seu origen fins a
l'actualitat.  - «Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del
massís de Randa», on es proposa un PRUG per al
massís de Randa, amb la finalitat de millorar-ne la
conservació enfront del seu ús i la seva gestió. 

Participació al I Congrés Internacional sobre Gestió
Turística del Patrimoni Cultural que se celebrà els dies
8-11 de novembre del 2006  a Marchena, on es va
presentar una comunicació titulada «El patrimoni com
a recurs per la potencialització d'un producte turístic i
sinergies sectorials al casc antic de Palma (Mallorca)».

Institut d'Estudis Ecològics (INESE)
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ASSOCIACIÓ MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES
NATURALS

ASSOCIACIÓ MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES NATURALS
Ctra. Palma-Port de Sóller, km 30
07100 SÓLLER
MALLORCA
Telèfon: 971 634 064
Fax: 971 638 249
E-mail:
Web:
             musbcn@teleline.es
          www.museucienciesnaturals.org
www.fungibalear.net (adreça electrònica de la Secció Micològica del Museu)

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1981

Nombre d'associats:                                   452

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Medi subterrani, Medi marí i submarí,
Publicacions especialitzades

Objectius:
El Museu Balear de Ciències Naturals (MBCN) del
municipi de Sóller (Mallorca, illes Balears) és una
entitat naturalista dedicada a la divulgació, l'estudi i la
conservació del patrimoni natural i cultural de les
Balears per tal de donar a conèixer al públic en
general la importància de preservar els valors naturals
d'aquestes illes perquè en prengui consciència. 
 
 El museu, de titularitat municipal, està gestionat per
una associació homònima, l'Associació Museu Balear de
Ciències Naturals, mitjançant un conveni de gestió.
L'Associació ha estat la promotora de la creació del
museu i del Jardí Botànic de Sóller i a hores d'ara
s'encarrega de la gestió i la dinamització del MBCN.
Dins el marc de la cultura científica de les nostres illes,
indubtablement, el MBCN de Sóller és una entitat
important i ajuda, des dels seus inicis, a apropar al
públic els coneixements científics de la natura que ens
envolta, mitjançant la realització de tot tipus d'activitats
de divulgació i educació ambiental. A més, l'aportació
del museu al coneixement naturalista és important:
els treballs científics publicats i les nombroses
comunicacions presentades a congressos ho avalen. El
museu dóna cabuda a col·leccions tan riques i
importants com la Col·lecció Guillem Colom, la
Col·lecció Joan Bauzá i la Col·lecció Waldren de
Myotragus balearicus, així com una interessant
biblioteca científica i materials científics diversos.
 
 Així doncs, el Museu Balear de Ciències Naturals és
a hores d'ara una institució única a les illes Balears i
juga un paper important en el coneixement, la
divulgació i la conservació dels valors naturals de les
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illes.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Cicle de conferències «Reptes de natura»: coincidint
amb la celebració dels 25 anys del naixement del
Museu de Ciències Naturals, investigadors de la
naturalesa balear presentaren alguns dels més
interessants resultats de les diferents línies de recerca
sobre biodiversitat i conservació dutes a terme al llarg
dels darrers anys. De maig a novembre del 2006.
 
 - Curs «El ferreret i altres amfibis de les Balears»:
adreçat tant al professorat com a estudiants i al públic
en general, aquest curs coordinat conjuntament amb el
Centre d'Estudi Herpetològic va tenir lloc a les
instal·lacions del Museu Balear de Ciències Naturals,
i va comptar amb la participació de diversos
especialistes en l'estudi dels amfibis a les illes.

Octubre del 2006. 
 
 - Setmana de la Ciència i la Tecnologia: un any més,
emmarcades dins la  Setmana de la  Ciència i la 
Tecnologia, el museu va acollir les Jornades
Micològiques. Es dugueren a terme diverses sessions
formatives sobre les darreres novetats en el camp de
la micologia balear, excursions, exposicions i tallers,
així com la presentació de la nova pagina web de bolets
(www.fungibalear.net) i la Secció Micològica del
Museu. Novembre del 2006.
 
 - Edició dels dos primers cartells de la col·lecció
Cartells de Natura: durant el 2006 el Museu Balear de
Ciències Naturals ha editat els dos primers cartells de
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natura amb els ajuts de la  Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears. Aquests
cartells han estat Les formigues i Els bolets.
 
 - Conveni amb l'Acadèmia Reinwart d'Amsterdam:
fruit d'aquest conveni, dues becàries holandeses van
treballar al Museu Balear de Ciències Naturals fent
tasques de conservació i catalogació de la col·lecció
paleontològica William Waldren de Myotragus
balearicus. Tota aquesta feina es fa sota l'assessoria
del doctor Jelle Reumer, director del Museu d'Història
Natural de Rotterdam, col·laborador i assessor en
l'àrea de paleontologia de vertebrats del MBCN.
 
 - Donació del col·legi La Salle dels minerals de la
seva col·lecció. Se signa un conveni per conservar
aquests materials i s'ubiquen al museu per a la seva
catalogació i conservació.
 
 - Continuació del Programa d'Educació Ambiental al
Museu: durant el curs 2005-2006, un total de 5.779
alumnes de 94 centres escolars han participat en les
diferents activitats programades al museu. El
programa d'activitats educatives del MBCN ha
comptat amb els següents tallers (adreçats a diferents
nivells educatius):           - Visita guiada al Museu de
Ciències de Sóller.          - Les roques parlen.          - Fes de
paleontòleg.           - El museu a l'escola: les formigues.           -
 El museu a l'escola: tot aigua.           - Ni animal, ni
vegetal: el bolet.          - El món dels bolets. 
 
 - Homenatge al premi Nobel i soci d'honor del
museu Jean Dausset: el Museu Balear de Ciències
Naturals, juntament amb el Museu de les Ciències
Príncep Felip (València), ha dut a terme un homenatge
al premi Nobel, soci d'honor i fill adoptiu de Sóller,
Jean Dausset. Aquest homenatge va tenir lloc al
Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, on es
presentà part del muntatge de l'exposició que duu el seu
nom i es troba ubicada de forma permanent al Museu
de València. L'acte d'homenatge reuní nombrosos i
importants personatges de la medicina i de la cultura
mallorquina.
 
 - Exposició «Guillem Colom»: es va dur a terme el
muntatge d'aquesta exposició i actualment s'està
dissenyant material didàctic sobre l'exposició i el món
dels foraminífers, que en breu formarà part del
programa d'educació del Museu Balear de Ciències
Naturals.
 
 - Participació a la Fira de la Ciència: juntament amb el
col·legi l'Assumpció, de Binissalem, i l'IES Guillem
Colom Casasnovas, de Sóller, el Museu Balear de
Ciències Naturals presentà un estand dedicat al plàncton
marí a la darrera edició de la Fira de la Ciència. Es van
organitzar tallers i activitats adreçades als visitants
més joves de la fira. Febrer-abril del 2006.
 

 - Visites guiades i jornades de portes obertes durant
diverses èpoques de l'any. 
 
 - Dissabtes al museu: amb el programa Vine, juga i
aprèn s'han organitzat diversos dissabtes de tallers i
activitats per a nens de 4 a 9 anys: com funciona un
volcà, què són els bolets i com s'alimenten i viuen els
insectes, són alguns dels tallers que s'han fet. 
 
 - Continuació de les tasques de conservació i catalogació
de les col·leccions d'història natural dipositades al
museu. 
 
 - Continuació dels estudis naturalistes amb
publicacions diverses en revistes científiques en el
camp de la micologia, l'entomologia, la carcinologia i
les ciències del carst.

Associació Museu Balear de Ciències Naturals
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ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DEL
SEGRIÀ

ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DEL SEGRIÀ
Partida la Caparrella, 121
25192 LLEIDA
SEGRIÀ
Telèfon: 649 297 060-639 607 777
Fax: 
E-mail:
Web:
             protectoralleida@hotmail.com
          www.defensaanimalslleida.blogspot.com
www.amicsdelsanimals.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1985

Nombre d'associats:                                   285

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Ajuntament de Lleida, Departament de Medi
Ambient, Generalitat de Catalunya

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Defensa d'animals
domèstics

Objectius:
- Fomentar el bon tracte dels animals i ocupar-se de la
seva defensa i protecció dins del marc legal.
 
 - Donar-los aixopluc i cobrir les seves necessitats
bàsiques, com són l'alimentació, l'atenció veterinària i el
refugi.
 
 - Intentar trobar per a cada animal una llar que
s'adapti a les seves característiques i a les del nou amo.
 
 - Fer el seguiment dels animals adoptats mitjançant
trucades telefòniques i visites.
 
 - Fomentar l'estima dels animals, lluitar contra el seu
maltractament i eliminar el seu abandonament
mitjançant l'organització d'actes de divulgació que
permetin fer-ne ressò en la societat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Som una entitat sense ànim de lucre i legalment
constituïda que duu a terme tot tipus d'activitats a
favor dels drets dels animals i està integrada en la
defensa de la natura. També pren part en la millora
de l'educació de l'ésser humà i de la seva actitud
davant la relació que estableix amb els animals. Les
activitats que duem a terme es podrien concretar en
les següents:  - Acollida de gossos abandonats. Els
animals que acollim en el nostre refugi no tenen límit
d'estada, és a dir, els mantenim de per vida si no els
trobem una llar.  - Atenció veterinària dels animals
(vacunacions periòdiques, medicació i atenció de les

malalties agudes i cròniques, esterilització i
intervencions quirúrgiques vàries per atropellaments,
maltractaments, etc.).  - Acollida dels animals que
arriben al nostre refugi de particulars o abandonats;
també fem rescats pels diferents pobles de la nostra
comarca, sempre que la nostra situació ens ho permeti. 
- Gestió de les adopcions i seguiment posterior (visites,
trucades telefòniques, cartes...).  - Derivació dels
animals als quals, per les seves característiques, no
podem donar atenció (gats, ocells...).  - Neteja i
condicionament de les instal·lacions.  - Distribució dels
animals segons les seves característiques (cadells,
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adults, etc.).  - Assessorament als ciutadans sobre els
problemes i les qüestions relatives als animals de
companyia.  - Campanyes educatives i programes
socials en benefici dels animals amb la finalitat de:
donar a conèixer la problemàtica dels animals
abandonats a Lleida, promocionar l'adopció com a
alternativa de compra, fomentar l'esterilització com a
mesura per evitar el futur abandonament dels animals
nascuts «per accident», conscienciar els propietaris
per tal d'aconseguir que els identifiquin correctament
amb el microxip, fomentar la convivència entre les
persones i els animals i defensar els seus drets davant
les agressions dels humans, etc.  - Col·laboració amb
altres centres protectors d'animals. Durant l'any
passat la nostra entitat va recollir 189 animals i va
trobar una llar per a 169 gossos abandonats. Es van
dur a terme 11 intervencions quirúrgiques d'animals
atropellats i/o ferits. Es van fer 28 esterilitzacions i
castracions. Es van rescatar set animals abandonats i
maltractats de diversos pobles de la comarca del
Segrià.   - Participació a la Festa del Medi Ambient,
celebrada a Lleida el juny del 2006.  - Participació a la
Fira de Sant Miquel, celebrada a Lleida el setembre
del 2006.  - Participació al Dia de les Mascotes
Ciutadanes, celebrat a Lleida l'octubre del 2006.  -
Xerrada informativa al col·legi Frederic Godas de
Lleida als 120 alumnes de 9 a 11 anys.  - Campanya
de Nadal a Lleida per evitar les adquisicions
compulsives d'animals durant les festes.     Aquesta
memòria no deixa de ser un resum molt breu de la
nostra tasca diària. El dia a dia és més complex del
que aquí reflectim i cadascun dels aspectes aquí tractats
requeriria una anàlisi més exhaustiva. No volem
acabar sense manifestar el nostre agraïment més
sincer a tots els que ens estan ajudant i ens donen el
seu suport per dur a terme aquesta tasca de tan alt
contingut social i humanitari.

Associació Amics dels Animals del Segrià
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CONSORCI ALBA-TER

CONSORCI ALBA-TER
Pg. del Ter, s/n
08560 MANLLEU
OSONA
Telèfon: 938 507 152
Fax: 938 512 735
E-mail:
Web:
             albater@albater.org
          www.albater.org/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1998

Nombre d'associats:                                   51

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Guardonats amb Premi Internacional de Dubai 04
sobre les Bones Pràctiques per a la Millora de les
Condicions de Vida atrogat pel Comitè Hàbitats de les
Nacions Unides i Premi de l’Aigua 2006

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Ordenació del
territori, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Turisme sostenible, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
Alba-Ter treballa a partir de cinc objectius principals
que surten del Pla d'Ordenació Integral del Riu Ter
(POIRT): 
 
 - Impulsar el desenvolupament territorial des de la
iniciativa local.
 
 - Consolidar el Consorci Alba-Ter com a organisme
de referència en l'ordenació territorial de la conca del
Ter.
 
 - Aconseguir la cohesió del territori utilitzant el riu
com a eix d'unió.
 
 - Valorar el patrimoni natural i el patrimoni cultural
vinculats als usos tradicionals de l'aigua. 
 
 - Desenvolupar les potencialitats del territori.
 
Aquestes línies es treballen a partir de quatre àrees de
treball totalment transversals: patrimoni natural,
patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i
comunicació i sensibilització.

Memòria d'activitats de l'any 2006
En aquest document hi trobareu reflectides les
activitats i les actuacions que al llarg del 2006 ha
desenvolupat el Consorci Alba-Ter. Seguint els
objectius marcats pels 46 ajuntaments i els cinc
consells comarcals que formen el consorci i d'acord
amb els criteris de la Directiva marc de l'aigua, hem
treballat en les quatre àrees d'actuació que l'Alba-Ter

té marcats des del seu inici.   Àrea de patrimoni
natural  L'objectiu d'aquesta àrea de treball és
convertir l'ecosistema fluvial en un corredor ecològic a
través de la recuperació d'espais naturals i paratges
emblemàtics de les ribes fluvials.   - «El projecte de
recuperació d'espais naturals emblemàtics dels rius Ter i
Freser» és un projecte que el Consorci Alba-Ter va
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iniciar l'any 2002. Aquest projecte inclou la
recuperació de diversos espais naturals per tal de
constituir una xarxa d'espais naturals a l'entorn del
Ter. Les tasques portades a terme han consistit a
recollir les diferents iniciatives i les pròpies propostes
del consorci, i a avaluar quines es portarien a terme en
cada anualitat, així com fer el seguiment de les
actuacions realitzades anteriorment pel Consorci Alba-
Ter.  - Realització d'estudis tècnics, propostes i
informes relacionats amb l'ecosistema fluvial:  a)
Coordinar i supervisar el Pla Director de les Ribes
Fluvials del Riu Ter als termes municipals de Bescanó i
Sant Gregori.  b) Redacció, conjuntament amb els
serveis tècnics de medi ambient de l'Ajuntament de
Salt, d'un projecte de restauració de riberes del riu Ter
al Parc de les Hortes i les deveses de Salt en zona de
domini públic hidràulic.  c) Redacció de l'informe
ambiental del Pla Especial Urbanístic del Pont Vell de
Sant Julià del Llor (Sant Julià del Llor i Bonmatí, la
Selva).   d) Al·legacions a la Proposta Final d'Espais
que s'han d'incorporar a la  Xarxa Natura 2000.   e)
Elaboració d'un dossier de paratges/finques d'interès
del riu Ter.  f) Execució de l'actuació de restauració de la
vegetació de ribera al marge esquerre de l'Illa del Ter,
a Girona, gràcies a la subvenció anual que la Diputació de
Girona cedeix al Consorci Alba-Ter per a projectes de
restauració de riberes.   Àrea de patrimoni cultural 
Aquesta àrea persegueix l'objectiu de valoritzar els
elements patrimonials relacionats amb els usos de
l'aigua a través de la seva catalogació, protecció legal i
adequació per a l'ús social.   - Execució del projecte
BLUE (Build river Landscape across United Europe),
«Vies d'aigua: valorització del patrimoni cultural
material i immaterial i del paisatge de les regions dels
rius europeus», cofinançat per la iniciativa comunitària
Interreg III B MEDOCC.  Les actuacions de
valorització han estat: 
 - Molí de can Bram a Sant Julià de Ramis (Gironès).
 - Rentadors de les Hortes de Santa Eugènia a Girona
(Gironès).
 - Rentadors de Bordils (Gironès).
 - Rentadors del carrer Núria a Ribes de Freser
(Ripollès).
 - Vapor de la Burés a Anglès (Selva).
 - Adequació, posada en valor i senyalització del canal
industrial de Manlleu (Osona).  Finalment es van fer
les trobades de seguiment del projecte BLUE amb els
socis del projecte (de l'1 al 3 de març a Mantova, Itàlia,
i del 25 al 27 d'octubre a Katerini, Grècia).  Àrea de
promoció econòmica i turisme  L'objectiu principal és
desenvolupar les potencialitats econòmiques que
ofereixi l'eix fluvial del riu Ter a través de la
implantació d'una estratègia de desenvolupament
turístic sostenible que valoritzi els recursos endògens. 
a) Difusió del projecte de la Ruta del Ter.  b)
Implementació territorial de la Ruta del Ter.  c)
Documentar la Ruta del Ter i fer-ne publicitat.  d)
Desenvolupament tecnològic de la Ruta del Ter
(implementació SIG).  e) Accions de formació i

sensibilització:  - Accions de formació, amb l'objectiu
de desenvolupar un programa de formació adreçat als
professionals del sector turístic en paral·lel a la creació
del nou producte turístic.   - Creació de l'Observatori
del Ter, amb l'objectiu de nodrir de continguts i
informació temàtica la Ruta del Ter. A més, també fa
la funció de complement a la formació turística
tradicional.  - Accions de sensibilització, amb
l'objectiu de difondre els valors patrimonials, tan
naturals com culturals, del riu Ter i de la Ruta del Ter.
 Àra de comunicació  L'objectiu general d'aquesta àrea de
treball és fomentar la cohesió, la participació i la
sensibilització de tot l'entramat social per afavorir el
desenvolupament sostenible del territori que configura
l'espai fluvial del Ter, així com difondre la imatge i les
accions del Consorci Alba-Ter per convertir-lo en un
organisme de referència dins i fora del territori on
actua.   Les tasques desenvolupades durant el 2006
van ser:   - Preparació de la presentació actualitzada, en
PowerPoint, del Consorci Alba-Ter per a les
presentacions públiques diverses que es fan de
l'organisme.   - Col·laboració amb l'Ajuntament de
Sant Julià de Ramis per preparar l'acte de signatura del
conveni per a la restauració d'un element del patrimoni
cultural vinculat als usos de l'aigua, emmarcat dins el
projecte BLUE (projecte explicat a l'àrea de patrimoni
cultural).  - Encàrrec del disseny i l'edició de material
gràfic de La Ruta del Ter. Programa de formació. Fer-
ne la difusió corresponent per tal d'arribar al major
públic possible.   - Organització d'una jornada
dedicada a la recuperació del riu Ter a Bordils, Flaçà,
Cervià de Ter, Sant Joan de Mollet i Sant Jordi
Desvalls com a organisme col·laborador del Màster de
Ciència i Tecnologia que s'imparteix a la Universitat
de Girona. En aquesta jornada es van presentar els
estudis elaborats pels estudiants del màster per a la
recuperació del riu Ter. Es va celebrar el 8 de juny a
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.   - Encàrrec de
l'edició i la publicació del llibre juvenil d'aventures El
tresor del Ter, de Xavier Margenat, a CCG Edicions.
Aquest llibre s'incorporarà a la col·lecció de llibres
«Quadern de les 7 sivelles».   - Elaborar els blocs
informatius per informar a la  Fundació Territori i
Paisatge de Caixa de Catalunya sobre el
desenvolupament de l'edició del llibre juvenil
d'aventures El tresor del Ter.   - Fer publicitat de La
Ruta del Ter. Programa de formació a partir de notes
de premsa, convocatòries de rodes de premsa, talls
radiofònics, etc.   A banda de totes aquestes tasques, el
consorci ha assistit a diferents jornades a les quals ha
estat convidat com a ponent, i també ha anat a
diferents jornades com a assistent. 
 
 Esperem continuar treballant en el 2007 per una bona
gestió de la conca del Ter.

Consorci Alba-Ter
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ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL PARC
NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE
L'EMPORDÀ (APNAE)

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ
(APNAE)
MAS EL CORTALET s/n
17486 CASTELLÓ D'EMPÚRIES
ALT EMPORDÀ
Telèfon: 972 454 672
Fax: 
E-mail:
Web:
             apnae@apnae.org
          www.apnae.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1992

Nombre d'associats:                                   984

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
IAEDEN

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Comunicació i
educació ambiental, Publicacions especialitzades

Objectius:
- Promoure activitats per millorar la conservació dels
paisatges, els elements i els sistemes naturals dels
aiguamolls de l'Empordà i de la natura en general.
 
 - Vetllar perquè els objectius de l'educació ambiental
s'estenguin a tots els visitants o usuaris del parc i les
zones properes de la comarca.
 
 - Informar la societat en general sobre les novetats i
els aspectes interessants del parc i de les zones
humides en general.
 
 - Col·laborar amb el parc natural en aquells aspectes
organitzatius que es requereixin.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats  - Dissabte 28 de gener: assemblea general
de socis de l'Associació d'Amics del Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Empordà (APNAE).   - Dissabte 28 de
gener: «La grip aviària», xerrada a càrrec de Lluís Picart.
  - Dissabte 4 de febrer: sortida en barca per la badia
de Roses.   - Els diumenges 19 de febrer, 19 de març,
23 de abril, 21 de maig, 16 de juliol, 20 d'agost, 17 de
setembre, 22 d'octubre, 19 de novembre, , 17 de
desembre: visites guiades a la reserva de Mig de Dos
Rius.   - Diumenge 26 de febrer: taller de construcció
de nius a la reserva de Mig de Dos Rius.  - Dissabte
11 de març: 3a tertúlia i berenar fotogràfic.   - Els
dissabtes 25 de març, 22 d'abril, 20 de maig, 17 de
juny: curs d'identificació d'ocells (iniciació a
l'ornitologia).   - Diumenge 13 de març: la ruta dels

estanys en bicicleta.  - Dissabte 13 de maig: sortida a
la serra Cavallera, a càrrec d'Óscar Pérez i Petrus.  - 9-
11 de juny: cap de setmana al parc natural del delta de
l'Ebre.   - Juliol: 14è Memorial Albert Ramon i
Estarriol; concurs de dibuix i pintura de la natura.
Organitzat conjuntament amb el parc natural dels
aiguamolls de l'Empordà i la IAEDEN.  - Dissabte 23
de setembre: 4a tertúlia i berenar fotogràfic.  -
Dissabte 7 d'octubre: passejada micològica a les
suredes de Cant d'Adri, a càrrec de Miquel À. Pérez-De
Gregorio i Carles Ginès, membres de la  Junta de
l'APNAE i de l'Associació Micològica Joaquim Codina.
  - Dissabte 2 de desembre: 5a tertúlia i berenar
fotogràfic.   - 8-10 de desembre: excursió a la Camarga. 
 - Dissabte 24 de desembre. Acte de presentació del
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manual El retorn de la llúdriga. Història de la
reintroducció de la llúdriga als aiguamolls de
l'Empordà i conques dels rius Muga i Fluvià, de Deli
Saavedra.     Publicacions
 
 - Edició dels números 52, 53 i 54 de la revista El
Bruel, corresponents a la primavera, estiu i tardor del
2006.

Associació d'Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (APNAE)
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PROGAT CATALUNYA

PROGAT CATALUNYA
C. Lleida, 31
08004 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 664 207 950
Fax: 
E-mail:
Web:
             progat@progat.cat
          www.progat.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1989

Nombre d'associats:                                   700

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Defensa d'animals
domèstics

Objectius:
Gestió ètica de les colònies de gats lliures i assilvestrats.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Progat es dedica a promoure mètodes ètics de control
i estabilització de la població de gats lliures arreu de
Catalunya i a assessorar arreu on ens ho demanen o
allà on veiem que la nostra aportació pot ser necessària.
 
 Progat treballa per informar i formar les persones que
tenen cura dels gats lliures per aconseguir que la
reducció del nombre de gats no es faci per mitjà del seu
confinament en instal·lacions o de la seva eutanàsia.
S'advoca per l'esterilització abans de l'aparició del
primer zel en mascles i femelles en comptes de
provocar l'adopció de les cries, i per adoptar els gats
que ho necessitin. S'advoca també pel control de les
cries en edat púber en comptes de fer l'eutanàsia als
cadells com a mètode de control de la natalitat. 
 
 Progat treballa per informar els estaments oficials
sobre la natura i les necessitats dels gats lliures, així

com del seu nínxol ecològic per promoure la millor
gestió dels problemes que les colònies no controlades
ocasionen. Treballa per aconseguir la implicació de
totes les administracions en el control ètic de les
poblacions de gats lliures allà on viuen, a fi d'evitar-ne
el trasllat i l'eutanàsia o el trasllat i el confinament. 
 
 Progat treballa per educar la població sobre les
necessitats etològiques dels gats lliures, per evitar
accions voluntarioses però equivocades que els
perjudiquen (recol·locar els gats en hàbitats que no són
els seus, amuntegar-los en instal·lacions inadequades,
alimentar-los incorrectament, no respectar els lligams
socials que estableixen amb altres membres de la seva
colònia...). Divulgació a través de parades informatives,
festes al carrer, tallers de formació, participació en fires
d'entitats, col·laborant amb les accions per fomentar
el civisme i la tinença responsable promoguts per la
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Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
diferents ajuntaments, i participant en parades
informatives d'altres poblacions de Catalunya.
 
 Progat treballa amb l'assessorament d'altres
associacions d'arreu del món (Israel, Estats Units,
Austràlia...) per comprendre millor el gat domèstic i el
gat lliure i treballar en favor de la comunitat humana
que hi conviu, tant si és partidària com si és
detractora de la seva presència.
 
 Progat assessora centenars de persones anualment per
ajudar els gats lliures, a través de tots els canals de
que disposem: telèfon, tallers, correu electrònic, correu
postal, paquets informatius, web, etc.  Activitats 2006 
   Durant el 2006 s'han controlat 13 patis interiors de
l'Eixample barceloní.   Nou empreses privades, entre
les quals s'inclouen hospitals, escoles privades, etc.,
han confiat en la filosofia de Progat per solucionar els
conflictes que els causaven els gats a les seves
instal·lacions, i han aplicat la CER i han gestionat les
seves colònies de gats, amb Progat, fent-se càrrec de les
despeses i el seu manteniment.  S'han fet colònies a 18
zones publiques de Barcelona: espais verds, jardins,
carrers, etc. Moltes han estat finançades per les
mateixes alimentadores, a les quals hem ajudat a
capturar els gats i a traslladar-los als centres
veterinaris col·laboradors.  Durant el 2006 s'ha
treballat amb els ajuntaments de Cornellà, l'Hospitalet
de Llobregat, Montmeló i la Bisbal d'Empordà.  En
total, s'han esterilitzat 1.207 gats i gates, s'han donat
75 gats en adopció, 62 menors d'un any i 13 de més
d'un any.

Progat Catalunya
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CATALUNYA CAMINA, ASSOCIACIÓ PELS
DRETS DEL VIANANT

CATALUNYA CAMINA, ASSOCIACIÓ PELS DRETS DEL VIANANT
C. Diputació, 211, entl.
08011 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 013 878
Fax: 93 3021922
E-mail:
Web:
             catalunyacamina@catalunyacamina.org
          www.cataluntacamina.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1991

Nombre d'associats:                                   62

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Catalunya Camina és, de moment, l’únic representant
estatal de la 
Federation European Pedestrian Asociations (FEPA) i
de la International Federation of Pedestrians (IPF), a
la que l’any 2005 es va assolir la presidència, tasca
que es desenvolupa en l’actualitat.
A la Comunitat Europea, les associacions per a la
defensa dels drets del vianant tenen una tradició de
més de vint anys, i totes elles

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Agendes XXI, auditories ambientals i indicadors de
sostenibilitat, Mobilitat urbana i ús de la bicicleta,
Publicacions especialitzades, Plans de mobilitat dels
municipis i Congressos internacionals

Objectius:
--Defensar els drets del vianant. 

-Reivindicar la consideració del viatge a peu com una
forma de transport, que requereix inversions i
planificació. 

-Promoure l'ús del màxim espai urbà, voreres, zones
per a peatons, places i zones verdes. 

-Impulsar la millora de la qualitat de vida viària, i la
defensa dels drets dels vianants en general, i de les
persones amb mobilitat reduïda, especialment la gent
gran i els infants. 

-Promoure l'ús de la bicicleta i la creació d'espais a la
ciutat exclusius per a aquesta forma de transport. 

-Promoure la millora i l'ús de transports públics. 

-Garantir la seguretat del vianant, mitjançant la
protecció correcta (semàfors, illetes, etc.). 

-Exigir un ambient saludable per al ciutadà, lliure de
fums, de soroll i altres molèsties.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 Catalunya Camina, juntament amb Barcelona
Camina, ha dut a terme campanyes de conscienciació i
sensibilització ciutadana, amb la difusió de fullets
informatius, xerrades, conferències i actes de promoció

de la mobilitat sostenible amb motiu de la  Setmana
de la Mobilitat Sostenible, el setembre del 2006. El
nombre de persones que es van afegir a aquestes
xerrades va ser d'unes 60 persones.  
 Projectes educatius i participatius
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 Catalunya Camina participa activament en diferents
municipis de Catalunya per la realització d'auditories
dels camins escolars (experiència d'anar a l'escola a
peu en condicions dignes, i segures) i assessorament
per la Mobilitat a Peu (creació d'eixos cívics o itineraris
accessibles). Amb la presentació de propostes per a
camins escolars:  - Informe del Camí Escolar del
trasllat del CEIP Montserrat de Sant Just Desvern.  -
Estudi del Camí Escolar a Badalona.  - Informe de
millora d'accés al Col·legi l'Estonnac i l'IES Jaume
Balmes.  - Propostes de millora al CEIP Dolors
Monserdà-Santapau: «Una altra manera d'anar a
l'escola és possible».  - Estudi per a l'elaboració d'una
metodologia de camí escolar a la comarca del
Maresme.
 
 
 Celebració o participació en actes diversos (fires,
diades, concursos, plantades, etc.)  Catalunya Camina
ha participat a la setmana de la  Mobilitat Sostenible i
Segura 2006 de l'Ajuntament de Barcelona i a la
setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
organitzada a Nou Barris amb un estand informatiu i
de participació amb l'activitat «Calcula la petjada
ecològica de la teva mobilitat», dissenyada per fer un
càlcul de la contaminació en funció del medi de transport
utilitzat. La participació i les consultes es calculen al
voltant de les 100 persones.   Catalunya Camina
organitza des del 2004 cada dues setmanes passejades
culturals guiades per Barcelona, per tal de fomentar el
coneixement de la nostra ciutat, promocionant els
avantatges de la mobilitat a peu. Aquesta activitat és
saludable, ens relaciona amb l'entorn, és un mitja de
transport ecològic i permet observar l'accessibilitat i
l'estat dels carrers, les voreres, el mobiliari urbà, etc.
La mitjana de persones que s'afegeix a cadascuna de
les passejades és d'unes 20.  
 Catalunya Camina ha elaborat durant el 2006 un
llibre de passejades culturals que s'editarà al llarg del
2007.   Catalunya Camina forma part del Consell
Consultiu del Consorci del Parc de Collserola. 
Catalunya Camina ha fet diverses intervencions
públiques en diferents mitjans de comunicació, com
ara premsa, ràdio i televisió, tant en debats com en
espais de difusió i col·loquis. També s'han elaborat
diferents presentacions i ponències per a col·legis i
entitats.  Catalunya Camina està present en la redacció
del Pacte de Mobilitat de les ciutats de Barberà del
Vallès, Sant Pere de Ribes i Barcelona.  Catalunya
Camina és membre del Consell Català de Mobilitat
que participa en la redacció de les Directrius Nacionals
de Mobilitat.  Catalunya Camina és membre del
Consell Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat,
definit a l'apartat de l'Agenda 21 de Barcelona
dedicada a la mobilitat sostenible.  Catalunya Camina
ha elaborat una ponència en el VII Congrés
Internacional de Vianants Walk 21: Cities for People,
a Sydney, que es va dur a terme del 9 a l'11 de juny
del 2004.  Catalunya Camina, amb la seva delegació de

Barcelona Camina, participa en la redacció del Pla de
Mobilitat Urbana al municipi de Barcelona.

Catalunya Camina, Associació pels Drets del Vianant
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BICICLETA CLUB DE CATALUNYA BACC

BICICLETA CLUB DE CATALUNYA BACC
C. Verneda, 18
08018 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 077 100
Fax: 902 026 334
E-mail:
Web:
             info@bacc.info
          www.bacc.info

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2001

Nombre d'associats:                                   700

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
ConBici (Coordinadora Ibèrica per a la Promoció de la
Bicicleta i la Defensa dels Interessos dels Ciclistes),
Federació Europea de Ciclistes (ECF).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'energia i eficiència
energètica, Canvi climàtic i energies contaminants,
Ordenació del territori, Agendes XXI, auditories
ambientals i indicadors de sostenibilitat, Mobilitat
urbana i ús de la bicicleta

Objectius:
Treballem activament en la promoció de la bicicleta
perquè sigui respectada com a mitjà de transport.
També participem en els fòrums de discussió existents i
col·laborem amb les administracions per a la creació
d'infrastructures i la millora de la legislació. Tenim en
especial consideració els vianants i els usuaris del
transport públic. 
 
 Estem compromesos amb la millora del medi
ambient a partir de la promoció d'un model de
mobilitat sostenible i que millori la qualitat de vida
dels ciutadans.
 
 Som una organització d'usuaris de la bicicleta que
defensem els nostres drets, oferim serveis i
representem la resta d'usuaris.

Memòria d'activitats de l'any 2006
L'any 2006 el Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
va fer un salt quantitatiu i qualitatiu, en paral·lel al
creixement de l'ús de la bicicleta i el seu
reconeixement com a mitjà de transport tant en l'àmbit
de Catalunya com en el d'Espanya. 
 
 Aquest any, com a accions destacades, el BACC ha
elaborat la campanya «ConBici» a tota Espanya, ha
coordinat les ponències del I Congrés Català de la
Bicicleta i ha dut a terme diversos estudis a
Catalunya. Al mateix temps, el BACC ha fet créixer i
consolidar projectes propis que ja tenen una gran
acceptació, com per exemple la «Biciescola», el

«Bicibarris» i «A la feina i a l'associació, Bicia't». 
 
 Internament, el BACC es va traslladar a unes noves
oficines, més grans, i ha incorporat a la plantilla dues
noves persones. Actualment el BACC compta amb sis
treballadors, quatre monitors de la «Biciescola» i
nombrosos voluntaris. 
 
 Malgrat tots els èxits, incrementar el número de
socis és, en aquests moments, una de les assignatures
pendents.
 
 A continuació fem un resum dels projectes que s'han
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portat a terme durant l'últim any en cadascun dels
àmbits que tractem:
 
 1. Assessorament
 
 El BACC ha elaborat projectes sobre bicicletes
públiques i sobre participació ciutadana:
 
 - «Bicizoom» i «Servei de préstec de bicicletes» a
Terrassa: en el camp de les bicicletes públiques s'ha
continuat amb el seguiment del projecte «BiciZoom»
a Terrassa i s'ha redactat el projecte d'un sistema de
préstec de bicicletes per a la ciutat de Terrassa.
 
 - «Comissions de la  Bicicleta»: estudi encarregat per
la Diputació de Barcelona en el qual s'analitzen i es fan
propostes de dinamització per a aquests instruments de
participació ciutadana. Aquest projecte va ser presentat
en el I Congrés de la Bicicleta de Catalunya i va ser
acceptat per a la seva exposició en el Congrés
Internacional VeloCity al juny del 2007.
 
 2. Campanyes 
 
 2.1. Promoció a l'escola
 
 - Campanya «Mou-te en Bici», finançada per
l'Ajuntament de Barcelona i organitzada per l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelona. L'objectiu
d'aquesta campanya és educar en els valors de la
mobilitat sostenible amb bicicleta i facilitar eines per
incrementar la seguretat dels usuaris. Està dirigida a
joves barcelonins de 12 a 16 anys. Consta d'un joc
interactiu, un taller de mecànica i una sortida amb
bicicleta (les dues últimes activitats a càrrec de
Biciclot). El lloc d'actuació va ser el Centre Cívic Fort
Pienc. Hi van participar 11 centres i 824 joves.
 
 - Campanya «Centres amb bicicleta», finançada per
l'Ajuntament de Barcelona i organitzada per l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelona. L'objectiu
d'aquesta campanya és desenvolupar un pla d'acció
per promoure l'ús de la bicicleta per accedir als
centres escolars. Es va treballar conjuntament amb els
diferents interlocutors dels centres (professors, pares,
alumnes, autoritats locals) per tal d'aconseguir el
compromís actiu de tots i adoptar mesures que
afavoreixin la seguretat dels alumnes que volen
arribar amb bicicleta al centre. Es va treballar amb el
centre Narcís Monturiol, amb el qual s'han obtingut
resultats d'una enquesta de mobilitat.
 
 2.2. Promoció a la feina
 
 - Campanya «A la feina i a l'associació, Bicia't»,
finançada per Educació Ambiental de l'Ajuntament de
Barcelona. L'objectiu d'aquesta campanya és
incorporar l'hàbit de l'ús de la bicicleta a les entitats
signants de l'Agenda 21 de Barcelona (empreses,

ONG, administracions públiques, etc.). Consisteix a
posar a disposició de les entitats, durant un any, un
seguit d'eines: una bicicleta, sessions de formació,
suport informatiu, enquesta de mobilitat i
assessorament. El 2006 van participar sis entitats i
com a resultat es va incrementar l'ús de la bicicleta
entre un 4 % i un 35 %.
 
 - Campanya «Quilòmetres de Bicia't», l'objectiu de la
qual era promoure l'ús de la bicicleta entre les
entitats que han participat en totes les edicions de la
campanya anterior. Consistia en què els membres de
cada entitat, organitzats com a equip, fessin el màxim
de viatges durant quatre dies de la setmana de la
bicicleta. Per això es van crear 22 punts de control per
tota la ciutat (comerços, centres cívics, repartidors del
diari Metro, etc.) que posaven un segell per cada
viatge. L'entitat que feia més viatges guanyava una
bicicleta plegable. Es van donar premis per a tots
aquells que van facilitar diversos comerços. Aquelles
entitats que així ho sol·licitaven se'ls facilitava una
bicicleta durant aquella setmana. Hi van participar set
entitats i gairebé 50 persones.
 
 2.3. Bicicleta, lleure i oci urbà  - El projecte
«Bicibarris» va promocionar l'ús de la bicicleta
durant la tardor amb el tema de l'any del comerç. És una
activitat finançada pels diferents districtes en què
s'organitzaven passejades culturals en bicicleta amb
acompanyament d'un guia, monitors i servei
d'esmorzar i lloguer de bicicletes. Les sortides tenien
preus populars i incorporaven el tema de l'estalvi
d'emissions de diòxid de carboni. Es van fer a vuit
districtes, es van organitzar deu sortides i sis tallers de
mecànica, que van comptar amb 428 participants.
 
 2.4. Accions de divulgació de la bicicleta  - Campanya
«Mejor Conbici», duta a terme des de la secretaria de
ConBici i amb finançament del Ministeri de Medi
Ambient. Es tractava d'una campanya de promoció de
l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà. La
campanya va consistir en l'edició d'una sèrie de
materials i en l'organització de bicicletades per a
l'estalvi de diòxid de carboni, simultànies en 30
municipis de tota Espanya, a les quals van participar
12.260 persones en total.
 
 3. Actes populars
 
 3.1. Setmana de la Bicicleta a Barcelona  Organització
d'activitats de promoció de la bicicleta: gestió del punt
d'informació, tallers, sortides, cursos, esmorzar bicia't.
Repetició del punt d'informació, amb 3.000 visites. 
 
 3.2.Estands a fires  El BACC va estar present a
diverses fires per tal de vendre productes propis
(samarretes, cintes de pantaló, cintes per als radis de la
bici, etc.), recollir adreces de correu electrònic per al
Ciclotimes i repartir fulletons de «Bicibarris» i
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«Biciescola». Les fires i els esdeveniments van ser: 
 - Setmana de la  Mobilitat Sostenible i Segura.
 - Mostra d'entitats de la Mercè.
  - Bikeshow.
 - Fira Gran.
 
 3.3. Setmana de la  Mobilitat Sostenible i Segura fora
de Barcelona  El BACC ofereix activitats als
municipis que vulguin promocionar l'ús de la
bicicleta, com ara exposicions, jocs infantils,
materials (fulletons, pòsters). Els municipis que van
participar van ser Sant Feliu de Llobregat, Sant Just,
Blanes, Sant Joan Despí, Sant Boi, Vallromanes,
Badalona, Llavaneres, Santa Perpètua.
 
 4. Recursos propis
 
 4.1. Socis  El BACC està constituït com a club
d'usuaris i ofereix serveis similars a d'altres
organitzacions: assegurança, descomptes en botigues i
serveis relacionats amb la bicicleta, etc.
 
 4.2. Marxandatge  L'objectiu de la venda de
marxandatge és incrementar la notorietat del BACC i
obtenir recursos propis. Els productes de marxandatge
que s'han creat són samarretes amb el logotip del
BACC i cintes de pantaló amb els logotips del BACC i
Bicia't.  4.3. «Biciescola» per a adults  És un dels
projectes amb més èxit del BACC, amb una trajectòria
de sis anys. L'objectiu es incrementar el nombre
d'usuaris de la bicicleta a la ciutat, millorar la
seguretat a través del domini de la bicicleta, i
millorar la informació, la formació i el civisme dels
usuaris de la bicicleta. Aquest projecte es fa en
col·laboració amb Biciclot, els centres cívics i diversos
ajuntaments. Els cursos es divideixen en tres nivells:
iniciació, circulació bàsica i avançada. Els cursos amb
més èxit són els d'iniciació. Es va intentar obtenir
subvencions per no haver de pujar els preus dels
cursos, ja que el lloguer de les bicicletes va
augmentar. Però només es va aconseguir finançament
del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya per editar quatre calendaris de cursos i
distribuir-los a particulars i comerços de tot tipus,
elaborar displays verticals, elaborar un vídeo de
presentació i una revista de quatre planes per distribuir
als participants al final dels cursos. En total, 523
persones van fer els cursos de la «Biciescola». Pel que
fa a la comunicació, vàrem aparèixer a diversos mitjans
de comunicació, ja que es continuen fent notes de
premsa cada tres mesos.
 
 4.4. Exposicions, tallers i xerrades  El BACC ofereix
el servei de lloguer d'exposicions, tallers i xerrades
sobre la bicicleta. La majoria d'aquests serveis es
concentren a la  Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura, quan es distribueix un catàleg de serveis als
municipis de tot Catalunya.
 

 5. Representació   5.1. Defensa dels interessos dels
ciclistes  El BACC representa els ciclistes urbans en
fòrums de debat i instruments de participació de
diversos tipus: taules, comissions tècniques,
comissions cíviques, pactes de mobilitat, etc.
 
 5.2. Presència a congressos, etc  El BACC va formar
part del comitè organitzador del I Congrés Català de
la Bicicleta i va participar a altres congressos, com ara
el Congrés Ibèric «La  Bicicleta i la  Ciutat» de
Còrdova.
 
 5.2. Foment del treball en xarxa  Altres entitats,
comerços i institucions diverses han col·laborat en
projectes i iniciatives del BACC, ja sigui com a
participants, com a promotors o signant convenis de
col·laboració. Gràcies a aquestes col·laboracions ha
estat possible enriquir i desenvolupar projectes.
 
 6. Participació   S'han creat llistes de correu per
treballar i discutir diferents temes amb voluntaris i
membres o no del club llista-info@bacc.info.
 
 6.1. Voluntaris per la bicicleta  Aquest any el
nombre de voluntaris als diferents actes populars del
BACC s'ha incrementat i ha atret noves persones. Això
també s'ha degut al fet que hem dut a terme més
actes populars que altres anys i que hem dedicat més
esforços a tenir cura dels voluntaris, per exemple han
rebut una samarreta cada vegada que ens han ajudat,
vàrem organitzar una castanyada dels voluntaris i el
sopar de Nadal l'hem obert a la seva participació. 
 
 7. Presència mitjans comunicació   El BACC és prou
conegut com a interlocutor de la bicicleta a Barcelona
i a Catalunya. La seva presència en els mitjans de
comunicació s'ha incrementat de forma significativa
durant el darrer any: 63 aparicions.

Bicicleta Club de Catalunya BACC
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ALNUS - ECOLOGISTES DE CATALUNYA

ALNUS - ECOLOGISTES DE CATALUNYA
Casal de Joves.  Av. Indústria, 34
08960 SANT JUST DESVERN
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 934 731 641 / 647 330 788
Fax: 
E-mail:
Web:
             alnus@pangea.org
          www.pangea.org/alnus

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1997

Nombre d'associats:                                   40

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació Ecologistes de Catalunya

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Ordenació del territori, Boscos, incendis forestals i
reforestació, Contaminació atmosfèrica, Mobilitat
urbana i ús de la bicicleta

Objectius:
- Divulgar i promoure al nostre entorn la conservació i
la preservació de la fauna i la flora, els paisatges, les
aigües i els sòls, en definitiva, fomentar un ús racional i
sostenible dels recursos naturals. 
 
 - Preservar les zones d'interès ecològic del
desenvolupament urbanístic i altres activitats que
suposin una degradació de l'entorn. Protegir la vall de
Sant Just i Collserola de l'especulació urbanística.
 
 - Contribuir a la reforestació i regeneració del nostre
entorn amb espècies autòctones. 
 
 - Enfortir el moviment ecologista català en la defensa
de les pautes proposades per l'Agenda 21 sobre
desenvolupament sostenible.
 
 - Defensar amb més força davant l'Administració les
propostes ecologistes.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats i accions concretes més destacades en què
han participat membres d'Alnus-Ecologistes de
Catalunya:     Febrer  - 2 de febrer: participació en el 7è
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) de
Sant Just Desvern.  - 4 i 5 de febrer: participació a la
Fira Candelera a Molins de Rei, a l'apartat de fira
ecològica amb paradeta de la Plataforma Cívica per a la
Defensa de Collserola (PCDC). Jornada sobre la gestió
dels residus a Europa.  - 14 de febrer: presentació de la
campanya «Fem el primer pas! Entitats catalanes per
a la reducció dels residus». 

 Al·legacions al Pla d'Infraestructures i Transport de
Catalunya (PITC) perquè genera un desenvolupament
insostenible basat sobretot en més carreteres i
autovies i poc transport públic. Algun dels vials són
incompatibles amb l'espai natural de Collserola. No
hi ha respostes, simplement ens han enviat un CDR
amb el pla que han aprovat.     Març  - Presentem més
al·legacions relatives a la sol·licitud d'autorització
ambiental del projecte d'una activitat de fabricació de
ciment a partir de la crema/incineració de residus, als
termes municipals de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà,
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promoguda per Cementos Molins, SA, perquè
considerem que l'increment de la contaminació
atmosfèrica que pot comportar és inadmissible en
una zona tant contaminada com el Baix Llobregat.   -
5 de març: acció directa aprofitant la Festa de l'Arbre
amb pancartes per denunciar que l'Ajuntament, per
una banda, planta arbres com a símbol de respecte i
interès per la natura i, per l'altra, ha aprovat la
destrucció del bosc de davant de can Candeler (més de
300 arbres) i part del de Rosa Sensat (uns 100 pins)
per tal d'edificar-hi. Tot plegat, per justificar el
conveni que assegurava salvar la vall.  - 12 de març:
participació a la marxa «No al Vial de Cornisa» a
Molins de Rei.  - 23 de març: 3a Sessió de Formació de la
Fundació per a la Prevenció i el Consum Responsable.
Xerrada sobre residus perillosos.  - 29 de març: article
d'una plana, entrevista a Oleguer Farràs, representant
de la PCDC, publicat a El Punt Barcelona.     Abril  -
Recull de poesies i fotos que l'agrupació per a la
defensa de l'entorn Alnus-Ecologistes de Catalunya
publica aprofitant la diada de Sant Jordi i en
homenatge a la vall de Sant Just: 150 exemplars de
Paraules i mirades des de la Vall (textos: Jordi Agulló
i Guerra; fotos: Muriel Rousselle).
 
 - Recollim i fem nostres les paraules i impressions
del professor i catedràtic del Departament d'Ecologia
de la  Universitat de Barcelona, Narcís Prat,
publicades a la darrera La Vall de Verç, en l'article
titulat «El futur de la vall de Sant Just», arran de la
signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i el parc de
Collserola per tal d'invertir gairebé un milió d'euros
per convertir la vall en un «espai d'oci compatible
amb la naturalesa», per a la qual cosa es milloraran
senders, serveis i infraestructures, i s'integraran 11
hectàrees al parc de les 142 hectàrees afectades per la
modificació del Pla General Metropolità. 
 
 - 12 d'abril: reunió a l'Ateneu de les entitats de Sant
Feliu interessades en la protecció de Collserola i en
contra de la construcció de la carretera a la cimentera
pel torrent del Duc.     Maig
 
 - Debat a TV3, als Matins amb Josep Cuní.      Juny  -
4 i 5 de juny: paradeta a Firadesvern, amb xerrada i
projecció de la presentació en PowerPoint «Collserola,
parc natural», a càrrec d'Oleguer Farràs i Josep Miquel
Mallafré.  - 22 de juny: assemblea general
extraordinària d'Alnus-Ecologistes de Catalunya (EdC)
amb motiu de la necessitat d'atorgament de facultats a
favor del president, del secretari i del tresorer d'Alnus
en el supòsit que s'arribi al contenciós amb
l'Ajuntament. Aprovació de les al·legacions en contra
de la proposta de modificació de PGM a la Vall.
Tresoreria: elecció i nomenament de nou tresorer/a.   -
27 de juny: explicació de la necessitat urgent de
preservar Collserola com a espai natural a l'Ateneu
Barcelonès (amb diversos representants de
l'Administració, biòlegs i ambientòlegs). Organitzat per

la PCDC. Presentació en PowerPoint a càrrec d'Oleguer
Farràs.
 
 - 28 de juny: presentació d'al·legacions a la Xarxa
Natura 2000 perquè s'inclogui Collserola i la vall de
Sant Just.      Juliol  - Reunió a l'Ajuntament amb el
tècnic d'urbanisme per explicar el projecte de
transvasament de Fontsanta a Trinitat, que travessarà
Collserola per la vall de Sant Just.     Setembre  - 12 de
setembre: reunió conjunta amb el regidor de Medi
Ambient i el CEPA.  - 18 de setembre: sortida per la
vall per comprovar els efectes de la sequera.  - 23 de
setembre: sortida per la vall, pels sectors de can
Candeler, Rosa Sensat i entorn, amb el tècnic del parc
de Collserola.     Octubre   - 4 d'octubre: reunió de
Medi Ambient i els botiguers per la campanya «Xarxa
de comerços respectuosos amb el medi ambient»,
Barcelona Meeting Point.  - 15 d'octubre: manifestació
per dir no a la molt alta tensió i no al pla de l'energia
aprovat perquè no compleix amb els mínims de
sostenibilitat.  - 23 d'octubre: paradeta a les Festes de
la Tardor.     Novembre   - 6 de novembre: «Fem bosc,
creem vida!», sortida per la vall per recollir aglans i
plantar-los posteriorment.   - 20 de novembre:
passejada contra Cemex a Sant Feliu amb la  PCDC.  -
 23 de novembre: reunió amb el veïnat de can Candeler.
 - 24 de novembre: presentació de la Fundació Catalana
per a la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable. EdC.
 Assistència i intervenció al ple municipal amb els
veïns de can Candeler.
 Presentació i signatura del Projecte Bici al Consorci
del Parc de Collserola.  - 26 de novembre: jornada de
la Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus
(PCRR) a la vall de Ges (Sant Vicenç de Torelló).       
Activitats i accions sistemàtiques i generals en què han
participat membres d'Alnus-Ecologistes de
Catalunya:  
 - Diverses reunions d'organització i coordinació amb la
Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de Sant Just
(PCDV), la  Plataforma Cívica per a la Defensa de
Collserola (PCDC), la Plataforma Cívica per a la
Reducció de Residus (PCRR) i la  Federació Ecologistes
de Catalunya (EdC).  - Manteniment i rec del sector
de reforestació del torrent de can Cortès, sobretot a
l'estiu. Reforestació amb plançons d'alzines i roures al
torrent de can Cortès. Sembra al viver de nous aglans
germinats per a properes reforestacions.  - Diversos
articles sobre ecologia i Collserola a la revista local
La Vall de Verç.  - Edició i impressió del nostre butlletí
anual l'Alnusfera, núm. 7.   - Butlletins electrònics
ocasionals de la PCDC, i quinzenals d'EdC amb
alguns continguts propis.  - Nou butlletí estacional
d'EdC en paper.  - Radiodifusió a traves de
Ràdiodesvern (98.1 FM) al magazín «Justa la fusta!»,
on tenim un espai setmanal d'uns 10 min abans de
l'estiu; després de l'estiu, inici del nou programa
propi, que hem anomenat Opció Natura, els dijous al
vespre, de les 19.30 h a les 20 h, amb repetició els
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dissabtes a les 15.30 h.   - Web
www.pangea.org/alnus, amb amplis continguts.
Actualitzacions freqüents. Nova pàgina de fauna de
Collserola.  - Campanya virtual d'al·legacions d'EdC
al Pla de l'Energia de Catalunya (PEC). El govern
tripartit de la Generalitat ha presentat un Pla de
l'Energia que incompleix el Protocol de Kyoto, els
compromisos europeus sobre energies renovables i
l'acord del Tinell.  - Nova llista de correu de Yahoo
(alnusgrup_parlem-ne@yahoogroups.com), de cara a
obrir el debat sobre els temes que sorgeixin, tant si els
plantegem des de la junta com si els plantegen els
socis.  - Assistència a diversos plens municipals, al
febrer, març, abril... octubre, novembre.  - La regidora
d'urbanisme, la Sra. Ana Hernández, va interposar
una querella criminal contra dos membres de la
Plataforma Cívica en Defensa de la Vall, el Daniel i
l'Oleguer d'Alnus-Ecologistes de Catalunya per,
segons ella, «falsedat en les greus i injurioses
manifestacions i imputacions delictives efectuades en
el ple de l'Ajuntament del dia 31 de març, així com en
el comunicat de premsa publicat i exposat
públicament en la pàgina web d'Alnus/Plataforma
Cívica en Defensa de la Vall».
 En el jutjat no hi va haver conciliació, però en el ple de
maig l'alcalde va donar el tema per tancat.  - Diverses
reunions amb partits polítics locals.  - Diverses
reunions amb el Consorci del Parc de Collserola, amb
el vicepresident executiu, amb el director, i tècnics
diversos (urbanístics i biòlegs) dins el grup de la
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola
(PCDC).  - Diverses reunions amb polítics i tècnics
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat,
amb EdC i la PCDC.  - Diverses reunions al
Departament de Política Territorial, amb la PCDV i la
Plataforma Diagonal Ponent.  - Converses amb
l'advocat Lluís Toldrà que ha presentat la prova del plet
de la Pedrera Berta en que encara som en el tema des
del 2002 i en que per fi ens han admès totes les
proves que hem demanat al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.   - Converses amb l'advocat
X.Moreno per sospesar la possibilitat de presentar un
contenciós contra la proposta de modificació de PGM de
l'Ajuntament.  - Suport i participació en alguns actes
de la coordinadora No al Pla Caufec.
 Manifestació i ruta en autocar per tot el territori afectat
per l'especulació i els nous plans urbanístics de Sant
Just, Esplugues, l'Hospitalet i Barcelona fins a la plaça
Sant Jaume, amb la Plataforma Diagonal Ponent.
 
 - Xerrada/debat amb la presentació de l'audiovisual
sobre la urbanització de la vall de Sant Just i
Collserola, com a celebració del primer aniversari de la
gran manifestació «Salvem la vall de Collserola. Can
Ginestar amb la PCDV», del 22 de febrer del 2004, en
contra de l'edificació a la vall de Sant Just.

Alnus - Ecologistes de Catalunya
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CENTRE D'ESTUDIS NATURISTES (CEN)

CENTRE D'ESTUDIS NATURISTES (CEN)
C. Mallorca, 257, 1er-1a
08008 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 877 349, 934 883 320
Fax: 
E-mail:
Web:
             mjoseoriol@yahoo.com
          www.centrodestudiosnaturistas.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1979

Nombre d'associats:                                   225

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Nacions Unides dels Animals, de Monteux (Suïssa),
Unió Europea Vegetariana, de Chlin (Bèlgica).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Agricultura ecològica i
alimentació, Defensa d'animals domèstics, Salut
humana i medicina natural, Publicacions
especialitzades

Objectius:
- Promoció de la natura, l'ecologia i la medicina
natural.  - Organització de cursos presencials i a
distància de naturopatia, homeopatia i gemmoteràpia.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Depressió i cromoteràpia, a càrrec de C. Requejo: 16 de
gener.  - Patologies de l'aparell genital femení, a càrrec
de Miguel Gasulla, 23 de gener.  - Harmonització
d'espais, a càrrec de Jordi Matamoros: 30 de gener.  -
El ball amb teràpia, a càrrec de Norma Figueroa: 6 de
febrer.  - Naturisme i poesia, a càrrec de Rogelio
Garrido: 13 de febrer.  - Teràpies alternatives
transmutadores, a càrrec de R. Riqué: 20 de febrer.  -
Gelea reial per rejovenir, a càrrec de Rafael Muria: 27
de febrer.  - Un viatge per l'Índia, a càrrec de Carmela
Rodríguez: 6 de març.  - Doctrina tèrmica de salut de
Manuel Lezaeta, a càrrec del doctor Pere Ródenas: 13
de març.  - Prevenció i alleujament de les malalties
degeneratives, a càrrec d'A. Navarrete: 20 de març.  -
Tractament de la depressió, a càrrec d'Elias Ortiz: 27 de

març.  - Cura del sistema nerviós, a càrrec del doctor
Mombieta: 3 d'abril.  - Cuina amb algues, a càrrec de
Carmen Salaet: 10 d'abril.  - Depuració primaveral, a
càrrec de Teresa Segura: 24 d'abril.  - Al·lèrgies,
pol·lució i purificació de l'aire, a càrrec de Carlos
Requejo: 8 de maig.  - Noves perspectives en
immunitat i càncer, a càrrec de Jaime Xicola: 15 de
maig.  - Tractament natural de l'obesitat, a càrrec de
Jisé Trajell: 22 de maig.

Centre d'Estudis Naturistes (CEN)
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FUNDACIÓ CRAM

FUNDACIÓ CRAM
Camí Ral, 239
08330 PREMIÀ DE MAR
MARESME
Telèfon: 93 752 45 81
Fax: 93 752 57 10
E-mail:
Web:
             com@cram.org
          www.cram.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   193

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Coordinadora Catalana de Fundacions, Xarxa de
Voluntariat Ambiental de Catalunya, Departament de
Medi Ambient i Habitatge, Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Ajuntament de Premià de Mar, UB,
UAB, UPB, Xarxa de Custòdia del Territori; Shark
Alliance, Alnitak, WWF/Adena

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Medi
marí i submarí, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
- Recuperar i reintroduir els exemplars d'espècies
marines protegides que hagin estat víctimes
d'avarament, captura o pesca accidental, o que
pateixin patologies que requereixin tractament
veterinari.
- Desenvolupar i fomentar, en col&bull;laboració amb
altres grups científics i universitaris, projectes
d'investigació i exploració amb la finalitat de trobar
solucions a la regressió de les poblacions d'espècies i
ecosistemes marins protegits.  
- Educar i sensibilitzar sobre el medi marí a escolars i
a la població en general mitjançant totes les nostres
activitats divulgatives.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Compromisos fundacionals i àrees de treball  1.
Compromisos fundacionals  El 1991 neix el Fundació
per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins
(CRAM), primer com a centre de recuperació per
atendre els animals que arribaven ferits o malalts a les
costes catalanes, i el 1996 s'estableix com a fundació.
Els seus compromisos són recuperar i retornar al seu
medi els exemplars d'espècies marines protegides
víctimes d'un avarament, d'una captura o de pesca
accidental; desenvolupar i fomentar projectes
d'investigació, i sensibilitzar i educar sobre el medi

ambient a escolars i a la població en general.  2. Àrees de
treball  - Recuperació: el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la  Generalitat de Catalunya
delega al CRAM les funcions de salvament i
recuperació dels animals marins protegits que arribin a
la costa catalana. El centre disposa d'unes
instal·lacions a Premià de Mar (Maresme) que
inclouen tot allò necessari per dur a terme la seva tasca.
També disposa de la infraestructura tècnica i humana
per poder mantenir un sistema de resposta immediata
i permanent (365 dies l'any, 24 hores).  - Recerca i
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divulgació científica: durant l'any 2005 el CRAM ha
dut a terme projectes d'investigació en col·laboració
amb diferents entitats i grups de treball.  - Educació i
sensibilització: l'educació ambiental ha estat sempre
molt present en totes les nostres activitats, des de les
visites guiades al Centre de Recuperació fins als actes
d'alliberament de tortugues marines. També hem
reservat un espai important per a la participació i
l'organització de xerrades, cursos i conferències. La 
Fundació CRAM està adscrita al cens general d'entitats
d'educació ambiental de Catalunya.   Instal·lacions i
equipaments  El CRAM disposa d'unes instal·lacions
dotades especialment per al tractament i el
manteniment de tortugues marines, esquals i cetacis al
seu Centre de Recuperació d'Animals Marins de Premià
de Mar (Barcelona).   Aquestes infraestructures tenen
les característiques següents.  - Instal·lacions i material
per al manteniment i la cura dels animals:
instal·lacions interiors d'aigua; instal·lacions
exteriors d'aigua; instal·lacions a mar (el CRAM
disposa d'una àrea especial per a la recuperació de
tortugues marines al port de Premià de Mar de 100
m2); quiròfan i sala de cures; laboratori clínic i d'aigües;
sala de magatzem i preparació d'aliments.  -
Infraestructures de transport d'animals: dues
furgonetes per al transport d'animals marins; lliteres
amb banyera per a la manipulació i el transport.  -
Infraestructures per a la tasca educativa: sala
d'educació i material multimèdia; esquelets d'animals
marins.  - Altres equipaments: sala de magatzem dels
equips d'immersió; sala de taller i eines; botiga. 
Activitats d'assistència, rescat, clínica i recuperació  1.
Servei de 24 hores: el CRAM manté un sistema de
resposta immediata i permanent d'assistència les 24
hores del dia.   2. Assistència de mamífers marins: en
total s'han registrat 39 casos de cetacis avarats a les
costes catalanes. El sector sud (des del Baix Penedès
fins al Montsià) és, un any més, on s'ha registrat el
major nombre d'avaraments.   3. Tortugues marines.
Campanya «Ajudem-la»: durant l'any 2006, el
CRAM ha dut a terme la dotzena campanya «Ajudem-
la», l'objectiu de la qual és pal·liar la mortalitat de
les tortugues marines causada per la interacció
pesquera. La campanya va acompanyada d'una tasca
molt important d'informació a la població en general i,
en particular, al sector pesquer.  - «Torna a casa»: el
diumenge 29 d'octubre, la Fundació  CRAM va aplegar
més de 2.000 persones i més de 70 voluntaris al seu
onzè «Torna a Casa», emmarcat en una jornada per a
la conservació del medi marí.  - Col·laboració de les
confraries de pescadors i altres entitats: hem d'agrair
la important col·laboració de diferents pescadors i
patrons d'embarcacions de pesca.  - Assistència: en
aquesta dotzena campanya d'assistència i recuperació
de tortugues marines s'ha assistit un total de 53
individus, tots de l'espècie tortuga babaua.  - Niu de
tortugues a la platja de Premià de Mar. El divendres 27
d'octubre es van trobar 14 exemplars acabats de
néixer a la platja de Premià de Mar. D'aquestes 14

animals se'n van poder recuperar 11 que van ser
alliberats en caure el sol des d'una embarcació, mar
endins, on les condicions eren més favorables que a
la vora. Per localitzar el niu es va establir un
dispositiu de vigilància amb guàrdies de 24 hores a la
zona on podia trobar-se el niu. Al dia següent es va
localitzar amb 80 ous. A més dels ous de les 14
tortugues nascudes el dia anterior, es van trobar 17
ous que es van considerar inviables. Finalment, al
Centre de Recuperació es continua amb la recuperació
de cinc individus que evolucionen molt
favorablement.  4. Elasmobranquis. Enguany s'han
registrat dos avaraments d'elasmobranqui a la costa
catalana.  5. Aus marines. La Fundació  CRAM ha
ingressat a les seves instal·lacions aquelles aus
marines aparegudes ferides o malaltes al nostre litoral,
que el 2006 han estat 14 animals.  Ecosistemes marins
 La Fundació CRAM duu a terme el seguiment i
l'estudi de l'evolució dels ecosistemes de fanerògames
marines del litoral català des de l'any 2002, per encàrrec
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya.  Xerrades a escoles del
litoral català  S'han dut a terme xerrades educatives a
diferents escoles del nostre litoral, adreçades a
diferents cicles educatius durant aquests anys. Per a
l'any 2006 s'han escollit els cicles mitjà i superior. 
Projecte «La ruta del Vell Marí».   El Vell Marí és un
vaixell científic adquirit per la Fundació CRAM a finals
del 2004. Des de novembre del 2005, el Vell Marí és
protagonista d'un projecte anomenat «La Caixa a
favor del mar - Ruta del Vell Marí» de l'Obra Social
de La Caixa, d'una durada de dos anys i que ha de
recórrer 8.000 milles pel Mediterrani i l'Atlàntic. La
missió del Vell Marí és ampliar i diversificar els
projectes a favor de la biodiversitat dels nostres mars
que s'elaboren i coordinen des de la  Fundació CRAM. 
Recerca i divulgació científica  Des de la Fundació
CRAM es col·labora en tesis doctorals i s'ha
participat en diverses ponències.  Educació i
sensibilització  - Visites al Centre de Recuperació. Les
visites guiades al Centre de Recuperació segueixen sent
el puntal principal de l'activitat que desenvolupa la
nostra àrea educativa. Entre escoles, particulars, esplais
i grups d'educació especial, ja han visitat el centre més
de 10.000 persones. A més, s'han ofert pràctiques per
a estudiants, suport a treballs de recerca, cursos i
conferències impartits pel CRAM, i publicacions
educatives del CRAM.  - Voluntariat. Des dels inicis
de la seva constitució, el CRAM ha destacat per la
incorporació del voluntariat com a part indispensable
del seu engranatge, i participa en tota mena
d'activitats que s'han desenvolupat al llarg de la seva
història. La fundació ha participat en la creació de la
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya.  
 Convenis i acords amb l'administració  Conveni amb
l'Ajuntament de Premià de Mar; conveni de
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i
Habitatge; contracte amb el Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
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Catalunya; conveni de col·laboració amb el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, entre d'altres.

Fundació CRAM
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PROGRAMA MEDITERRANI DE WWF,
«ACROSS THE WATERS»

PROGRAMA MEDITERRANI DE WWF, «ACROSS THE WATERS»
C. Canuda, 37, 3r
08002 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 056 252
Fax: 932 788 030
E-mail:
Web:
             msuarez@atw-wwf.org
          www.panda.org/mediterranean

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   NA

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
IUCN, UNDP, UNWTO, IISD

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Canvi climàtic i energies
contaminants, Ecosistemes aquàtics, Medi marí i
submarí, Boscos, incendis forestals i reforestació,
Turisme sostenible

Objectius:
A principis dels anys noranta, el Fons Mundial per a
la Vida Salvatge (WWF) va iniciar el Programa
Mediterrani, amb l'objectiu de promoure la
conservació de la biodiversitat i l'ús sostenible dels
recursos naturals als països de la conca mediterrània.
Des de bon començament es va veure clar que l'èxit a
llarg termini de les activitats realitzades pel WWF
només es podria garantir a partir de la formació de
persones, grups i organitzacions perquè hi
participessin activament. Així fou com el WWF va
decidir iniciar un projecte pioner per treballar en la
capacitació de la societat civil, amb una atenció especial
a les seves bases i als grups locals involucrats en
temes ambientals de les zones sud i est de la
Mediterrània. Amb aquest propòsit, nasqué l'any 1994
el programa de capacitació i formació conegut com
«Across The Waters».

Memòria d'activitats de l'any 2006
Beques  Es tracta de petites beques que s'han concedit
des de l'inici del programa «Across The Waters»
(ATW) l'any 1994, però que han estat revisades i
millorades al llarg del temps. Les beques sovint
representen el primer pas cap a la consolidació de la
relació entre el WWF i les institucions beneficiàries,
ajuden les organitzacions a desenvolupar noves
iniciatives pilot i, sobretot, incentiven la creació de
xarxes locals dinàmiques i sinergies entre diferents
ONG. El programa de beques pretén donar suport a
les entitats receptores perquè puguin millorar la seva
eficàcia i reforçar les seves relacions amb altres
organitzacions. Un altre objectiu important d'aquesta

activitat és desenvolupar i millorar les capacitats dels
actors locals, facilitant la seva formació en diferents
àmbits. 
 
 Durant el 2006 s'han concedit les següents beques: 
 
 - «Green is in»: campanya contra la tala il·legal a
l'àrea del parc nacional de Durmitor (Montenegro).
L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i
implementar una campanya que unifiqui tots els
actors clau per aturar la devastació de l'ecosistema
forestal a l'àrea de Zabljak, Savnik i Pluzine.
L'objectiu últim del projecte és aconseguir una
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completa eradicació de les activitats de tala il·legal.  -
Protecció i promoció de la flora de les muntanyes de
Bjelasica, Sinjavina and Komovi (Montenegro). Els
objectius del projecte són la conscienciació del públic
de la necessitat de preservació de les espècies de
plantes amenaçades, la seva protecció i recuperació a les
àrees on van ser exterminades i la promoció d'espècies
rares informant del seu valor ecològic i també
econòmic, fet que podria contribuir a la millora de les
condicions de la població.  - Avaluació de la
biodiversitat dels ecosistemes d'aigua dolça a la conca
del riu Sebou (Marroc). L'objectiu general del
projecte és el de contribuir a la conservació dels
ecosistemes d'aigua dolça. Més específicament,
establir un programa d'acció per a la conservació de la
biodiversitat de la conca del riu Sebou.   -
Sensibilització i millora de les aptituds a la zona
d'aiguamolls de Guerbes-Sanhadja (Algèria). El
principals objectius del projecte són la sensibilització de
tots els actors, la millora de les capacitats de l'ONG i
les autoritats locals en la gestió i conservació de zones
humides, i la promoció de la participació dels ciutadans
en el procés.     Intercanvis  La Mediterrània compta
amb una gran riquesa d'experiències i de pràctiques
modèliques que s'estan duent a terme en el camp de
la conservació, un gran pou d'informació que caldria
difondre i compartir. Els intercanvis d'ATW tenen
com a objectiu facilitar el flux d'informació,
l'aprenentatge, el coneixement mutu i la col·laboració
entre actors ambientals del sector públic, privat, i de
les ONG de la Mediterrània. 
  
  Durant el 2006 s'han realitzat els següents intercanvis:
 
 - Restauració de boscos d'alzina surera (23-24 gener,
Mèrida): organització hoste, Institut del Suro, la Fusta
i el Carbó (ICMC-IPROCOR); organització visitant,
grup d'organitzacions i institucions portugueses
Direcció General de Recursos Forestals (DGRF),
Ministeri d'Agricultura de Portugal, ADPM (ONG),
LPN (ONG), Imobiente (consultora forestal), Centre
d'Estudis Baeta Neves, AFLOPS (Associació de
Propietaris Forestals).  - Procés de certificació forestal
a Andalusia (14-18 gener, Sevilla): organització hoste,
Junta d'Andalusia; organització visitant, Alta
Comissaria per a l'Aigua i els Boscos i la Lluita
contra la Desertificació (Marroc).  - Pescaturisme (20-
22, octubre 2006): organització hoste, Federcoopesca
(Itàlia); organització visitant, Fundació Natura
(Barcelona).  - Gestió de zones humides protegides
(Mallorca, 14-18 maig 2006): organització hoste,
TAIB-Grup Internacional de Biodiversitat Albufera¸
organització visitant, Ministeri d'Agricultura,
Desenvolupament Rural i Pesques Marítimes,
Secrétariat Général / Cellule Environnement
(Marroc).  - Educació ambiental (17 novembre a 1 de
desembre): organització hoste, grup d'organitzacions
catalanes, Servei d'Educació del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,

escoles de primària i secundària de Barcelona, Alella i
Palafrugell, la Fundació Natura, l'organització Projecte
Rius, el Centre d'Educació Ambiental Can Coll,
l'Associació Nereo i el Museu de la Pesca de Palamós;
organització visitant, SUNCE (Croàcia).     Escoles de la
Mediterrània
  
  Les escoles del Mediterrani d'ATW estan dirigides a
membres d'ONG i institucions que treballen per la
conservació de la natura a la Mediterrània.
L'estratègia educativa de WWF considera que
intercanviar i compartir el coneixement sobre la
conservació de la natura ha de tenir una finalitat
eminentment pràctica i ètica. Per això els cursos d'ATW
són molt participatius i interactius, per tal que els
participants puguin compartir les seves experiències i
coneixements sobre diferents temes i trobar solucions
pràctiques i efectives per a problemes concrets. Els
cursos tenen una durada de 3 a 5 dies i reuneixen un
màxim de 15 participants. Tots els cursos inclouen
classes teòriques, treball de camp i tallers que es
realitzen en grups reduïts. Al final de cada curs, es
realitza una avaluació per tal de poder adaptar els
continguts i el modus operandi de futures edicions.
 
 Durant el 2006 s'han realitzat les següents escoles:  -
Silva School 2006 (Palafrugell, 6-9 de maig del 2006):
el curs va tractar sobre el valor econòmic i social dels
boscos d'alzina surera, concentrant-se en productes
forestals no llenyers (non-timber forest products) i el
pagament per serveis ambientals (payment for
environmental services). Les sessions introductòries
del curs les van realitzar experts de l'Institut
Internacional per al Medi Ambient i el
Desenvolupament (Regne Unit) i les universitats de
Pàdova (Itàlia), Huelva (Espanya) i Porto (Portugal). El
curs va continuar amb una visita de camp a una
explotació surera i un exercici de planificació.
Participants: 30 persones d'arreu de la Mediterrània.  -
Wet School 2006 (aiguamolls de l'Empordà, 15-20 de
maig del 2006): els ecosistemes aquàtics mediterranis,
molt rics en biodiversitat, es troben particularment
amenaçats pels pantans, construïts bàsicament per
proporcionar aigua per al consum domèstic i la
indústria. Els participants van tenir l'oportunitat de
conèixer diferents tipus de pantans, els aspectes
econòmics relacionats i el debat que s'està produint
actualment sobre energies renovables com a
alternativa a l'energia hidroelèctrica. Participants: 18
persones d'arreu del món.  - Itaca School 2006
(Barcelona, 22-26 de novembre del 2006):
desenvolupament del turisme sostenible a la 
Mediterrània. Participants: 15 persones del Marroc,
Tunísia, Algèria, Mauritània, el Líban, Turquia, i França.
    Publicacions
 
 - Posidonia: butlletí electrònic editat cada dos mesos
per tal de donar a conèixer les principals notícies i
activitats relacionades amb WWF i també amb altres
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ONG de la Mediterrània (629 subscriptors).  - Cork
Land News: revista electrònica sobre els boscos de la
Mediterrània (1.000 subscriptors).   - Integrated River
Basin Management Guidelines for the Mediterranean:
guia sobre la gestió integrada de conques fluvials. La
guia vol donar una visió pràctica de la gestió integrada de
les conques fluvials i les eines que han de permetre la
seva implementació a la  Mediterrània.  - ENP Training
Module I: guia de formació sobre la nova política de
veïnatge de la Unió Europea.  - Grants Fact Sheet:
publicació abreujada d'una pàgina sobre el programa de
beques d'ATW.  - Directori d'Organitzacions
Ambientals de la Mediterrània: l'any 2001 es va
publicar el Mediterranean Directory of
Environmental Organisations, un catàleg
d'organitzacions que treballen en l'àmbit de l'educació i
la conservació ambiental, que també es pot consultar
per Internet. El directori es va actualitzant i ampliant
cada any (3.700 entrades). 
 
 
 
 Programa de lideratge
 
 El programa de lideratge d'«Across The Waters», va
començar l'any 2003 per donar resposta a la necessitat
de moltes ONG de comptar amb membres,
especialment líders actius amb un nivell de formació
adient. L'objectiu del programa és millorar les
aptituds d'individus que tindran un impacte directe i
positiu en les organitzacions on treballen. Poder
formar líders en conservació significa introduir una
nova força motriu dins les seves organitzacions, així
com incrementar les seves aptituds i la seva capacitat
de gestió. Durant l'any 2006 dos participants han
continuat amb el programa de lideratge: Heike Thol-
Schmitz (Amics de Gökova, Turquia) i Mofadal El
Merzguioui (ATED, Marroc).

Programa Mediterrani de WWF, «Across the Waters»
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FEDERACIÓ DE LES AGRUPACIONS DE
DEFENSA FORESTAL DEL MARESME

FEDERACIÓ DE LES AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DEL MARESME
Can Barba, av. Esportiva, 17
08348 CABRILS
MARESME
Telèfon: 937 509 863
Fax: 937 509 863
E-mail:
Web:
             federacio.adf@ccmaresme.es
          www.ccmaresme.es

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1998

Nombre d'associats:                                   11

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Consell Comarcal del Maresme

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Boscos,
incendis forestals i reforestació, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
- Coordinar totes les agrupacions de defena forestal
(ADF) que hi estiguin associades per tal de realitzar
millor les tasques que cada ADF porti a terme al seu
territori.  - Conscienciar els ciutadans per tal que
deixin de cometre actes que puguin provocar incendis.
 - Potenciar el respecte i l'estimació de la natura.  -
Realitzar tasques de prevenció.  - Realitzar tasques
d'intervenció immediata.  - Realitzar tasques de
coordinació amb els diferents cossos de seguretat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Febrer  - Demostració d'extintors explosius, a Premià
de Dalt.   
 Març  - Curs de primers auxilis, a Santa Susanna.   -
VI Trobada de les ADF, a Cabrera.   
 Abril  - Reunió de caps operatius, a Cabrils.   - Curs de
seguretat i maquinària, a Vilassar Dalt.   
 Maig  - Curs de formació bàsica, a Alella.   -
Coordinadora d'incendis, a Martorelles.   - Explicació
de la campanya d'estiu d'ADF a la Regió 
Metropolitana Nord, a Bellaterra. 
 
 - Explicació de la campanya d'estiu d'ADF a Protecció
Civil de Mataró.  
 Juny-setembre  - Participació a les reunions al llarg de
l'estiu de la Coordinadora d'Incendis, a Bellaterra.  
 Octubre:  - Coordinadora d'Incendis, després de

l'estiu, a Òrrius.  
 Desembre  - Sopar de Nadal amb els presidents i caps
operatius de les ADF, a Dosrius.   - Visita a Vidrà, per
preparar el Campus ADF 07.
 
 Al llarg de l'any es realitzen les reunions de la
Permanent, una cada mes.

Federació de les Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme
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PLATAFORMA CÍVICA SALVEM
L'EMPORDÀ

PLATAFORMA CÍVICA SALVEM L'EMPORDÀ
C. Sant Vicenç, 30, 1r
17600 FIGUERES
ALT EMPORDÀ
Telèfon: 972 670 531
Fax: 972 670 391
E-mail:
Web:
             info@salvem-emporda.org
          www.salvem-emporda.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2002

Nombre d'associats:                                   0

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació Ecologistes de Catalunya

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Grans infraestructures

Objectius:
- Redacció i aprovació del Pla Director Urbanístic de
l'Alt Empordà i, mentrestant, adopció immediata de
mesures cautelars en matèria urbanística fins a
l'aprovació del pla esmentat, per tal que les seves
determinacions no esdevinguin inútils. El pla ha
d'incorporar criteris reals de sostenibilitat i la
participació de sectors socials implicats.   - Una
moratòria temporal en l'aprovació de qualsevol
planejament sectorial de fort impacte ambiental
(centrals eòliques, transvasament del Roine, noves
línies elèctriques d'alta tensió, etc.) fins a l'aprovació del
Pla Director Urbanístic de l'Alt Empordà.   - Una
política global basada en la sostenibilitat i l'equilibri
de l'Alt Empordà.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 Campanya «On és el Pla Director Territorial de
l'Empordà (PDTE)».  L'administració havia programat
l'aprovació inicial del document per al desembre del
2005, però durant el mes d'abril del 2006 encara no
s'havia produït. Davant d'aquesta tardança i del fet que
molts ajuntaments estaven tramitant temes urbanístics,
es va decidir fer una campanya demanant que «no
morís» i que «ressuscités»:  - Dimecres 12 d'abril:
presentació de la campanya demanant la immediata
aprovació inicial del PDTE.
 - Dissabte 22 d'abril: acció directa de denúncia de la
proposta de nou POUM de Castelló d'Empúries.
 - Dissabte 13 de maig: acció a l'Escala escenificant
«La mort de l'Empordà».

 - Dimarts 16 de maig: vetllada pel Pla Director amb
música i teatre, amb l'actuació desinteressada de
Gerard Quintana, Pep Sala, Pepe Rubianes, Joan Lluís
Bozzo i el grup de teatre Capa i Espasa.
 - Dijous 1 de juny: comunicat de premsa denunciant
la proposta de nou POUM de Roses.
 - Diumenge 11 de juny: dinar popular i visita guiada
al connector ecològic del parc dels aiguamolls de
l'Empordà a Castelló d'Empúries. Es van fer fulls
volants i cartells informatius.
 
 Campanya «Aprovació inicial del Pla Director
Territorial de l'Empordà (PDTE)».  Un cop es
produeix la tan reclamada aprovació inicial del PDTE,
després de l'anàlisi del document i de la descoberta
dels canvis que ha sofert, s'inicia una nova campanya
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demanant el mínim que considerem que ha d'incloure
aquest PDTE:  - Divendres 14 de juliol: roda de
premsa de valoració de l'aprovació inicial del PDTE.
 - Dissabte 29 de juliol: enviada massiva de la postal-
al·legació al PDTE a totes les cases de l'Alt i el Baix
Empordà.
 - Dissabte 11 d'agost: acció directa davant del Col·legi
d'Arquitectes de Figueres demanant que aportin opinió
al debat del PDTE.
 - Dimecres 9 d'agost: xerrada informativa de Salvem
l'Empordà sobre el PDTE i com participar a la
campanya d'al·legacions al document.
 - Durant una quinzena de dies de juliol: funcionament
del web de les ciberal·legacions i circulació d'un
manifest entre artistes destacats demanant l'aprovació
inicial del PDTE.
 - Dissabte 26 d'agost: acció de desplegada de la
pancarta «Quan Cau Cau» al campanar de l'església
de Sant Pere de Figueres.
 - Dissabte 16 de setembre: acció denúncia de la
proposta de nou POUM de Garrigoles. 
 - Dissabte 23 de setembre: xerrada informativa de
Salvem l'Empordà sobre el projecte de camp de golf i
passi de la pel·lícula Bienvenido Mr. Marshall.
 
 La plataforma Salvem l'Empordà dóna suport actiu a la
plataforma No a la Mat.  Jornades de formació (cursos,
seminaris, xerrades, col·loquis, conferències, etc.) 
Participacions a debat i taules rodones:  - Divendres
10 de febrer: participació a la taula de debat de la
jornada «La implantació de l'energia eòlica a les
comarques gironines», organitzada pel Consell
d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA).
 - Dijous 11 de maig: participació en una xerrada a les
III Jornades de Participació Ciutadana organitzades per
l'Ajuntament de Banyoles.
 - Divendres 2 de juny: participació a la taula rodona
d'inauguració de la III Fira del Paisatge de Vilajuïga,
Pau i Palau-saverdera, sota la temàtica del Pla Director
de la Serra de Verdera.
 - Dissabte 7 d'octubre: sortida per les problemàtiques
territorials de l'Empordà, organitzada des de Salvem
l'Empordà per l'Associació de Ciències Ambientals. 
 - Dissabte 21 d'octubre: presentació de la comunicació
al Congrés «El paisatge com a element vertebrador
de la identitat empordanesa», organitzat per l'Institut
d'Estudis Empordanesos.
 - Divendres 15 de desembre: participació a les
Jornades sobre el Valor del Paisatge i Ordenació del
Territori, organitzades per la Facultat de Biologia de
la UB.
  - Participació en el programa Passatgers de TV3.  
 
 Estudis o assessoraments (naturalistes, tècnics,
jurídics, etc.)  En l'àmbit legal, des de la plataforma
s'han presentat al·legacions, recursos administratius,
denúncies i recursos contenciosos administratius a
tots els projectes que s'han considerat territorialment
agressius i de gran impacte ambiental. També s'ha fet

el seguiment i s'han tramitat al·legacions al procés de
redacció del Pla Director Territorial de l'Empordà.    
Publicacions i elaboració de material propi  -
Manteniment setmanal del lloc web de Salvem
l'Empordà.
 - Cartells de totes les xerrades i activitats de la
plataforma.  Celebració o participació en actes diversos
(fires, diades, concursos, plantades, etc.)
 
 - Dissabte 14 de gener: acció reivindicativa respecte al
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner a
l'exposició de la temàtica a Barcelona.
 - Dimecres 8 de febrer: entrega a Salvem l'Empordà
del Premi Entramuntanats de l'any 2005 per part de
l'associació Entramuntanats.
 - Diumenge 2 d'abril: segon mercat de segona mà
organitzat en benefici de Salvem l'Empordà de 10 h a
19 h a la plaça del Gra de Figueres (mercat de
paradetes i servei de bar).
 - Es va fer un comunicat de premsa amb una valoració
dels incendis de l'Empordà que s'havien produït a
l'estiu. 
 - Diumenge 17 de desembre: Quina de Salvem
l'Empordà a les 18 h a l'Ictineu de Figueres. 
 - Repartició d'infosalvems durant la revisió de POUM
de Garrigàs per la ubicació d'una nova zona industrial.
 - Assistència a les reunions de la Catalunya Nord
contra la instal·lació d'una piscifactoria.

Plataforma Cívica Salvem l'Empordà
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ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU DE
CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
Pg. Picasso, s/n. Parc de la Ciutadella
08003 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 196 912
Fax: 933 104 999
E-mail:
Web:
             amicsmuseucienciesnaturals@bcn.cat
          www.bcn.cat/museuciencies

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   173

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Ciutats i ecologia urbana,
Comunicació i educació ambiental, Publicacions
especialitzades

Objectius:
- Donar a conèixer el Museu de Ciències Naturals de
la  Ciutadella i actuar com a grup d'opinió a favor de la
millora i la projecció del museu.
 
 - Aportar recursos per ajudar el museu a complir els
seus objectius.
 
 - Promoure, conjuntament amb l'equip tècnic del
museu, activitats i projectes de conservació,
coneixement i difusió del patrimoni natural.
 
 - Acollir i incentivar els col·laboradors voluntaris del
museu.
 
 - Fomentar la pràctica naturalista i estimular noves
vocacions.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Sortides naturalistes  - Itinerari artístic i petrogràfic a
través dels elements arquitectònics i ornamentals de la
Sagrada Família.  - Recorregut per alguns dels espais
de visita restringida del temple, de la mà d'Antoni
Caminal, membre de la Junta Constructura de la
Sagrada Família, i d'Alícia Masriera, doctora en
Geologia.     Dia dels Innocents: Gimcana dels Errors 
- Primera edició de la Gimcana dels Errors, una
proposta de recorregut diferent pel Museu de
Ciències Naturals on no tot és el que sembla i les
sorpreses (conilluç, cinabri totxiforme o rat-penat bec
de lloro) podrien aparèixer en qualsevol moment.  -
Activitat lúdica i educativa per conèixer el Museu i
apropar-se a les ciències naturals.     Projectes de

recerca  - Cens de la població de coloms de la ciutat de
Barcelona. La ciutat de Barcelona presenta una de les
majors densitats de coloms de totes les ciutats
estudiades. En l'últim cens realitzat el 1991, la
població d'aquesta espècie a Barcelona va ser estimada
en 184.000 coloms. Es desconeix, però, la possible
evolució que des d'aquesta data ha tingut la població, ni
l'efectivitat de les mesures de control portades a
terme.
 
 - Xarxa de seguiment de la biodiversitat forestal en
parcel·les de referència al parc nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici. Els objectius del treball són
els següents: 1) establiment d'una xarxa de parcel·les
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de grans dimensions representatives de la composició i
maduresa del bosc del parc nacional; 2) caracterització
de l'estructura forestal, del substrat i dels elements i
les dinàmiques importants d'aquests ecosistemes, i 3)
estudi de la biodiversitat dels grups de flora i fauna
que tenen un especial interès d'estudi i conservació.

Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
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MEDITERRÀNIA-CIE

MEDITERRÀNIA-CIE
C. Francolí, 56-58
43006 TARRAGONA
TARRAGONÈS
Telèfon: 977 551 300
Fax: 977 550 928
E-mail:
Web:
             info@mediterrania-cie.org
          www.mediterrania-cie.org
comunicacion@mediterrania-cie.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1993

Nombre d'associats:                                   235

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
UICN, EEB, MIO-ECSDE, Mare Terra, Tàrraco
Energia Local, Dia de la Terra, Consell del
Voluntariat de Catalunya, Agrupació Petites i Mitjanes
ONG, Medies, Apport, Entesa Catalana Pro Energia
Neta, Red de escritores por la Tierra, Xarxa del
Voluntariat Ambiental,

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Energies renovables, Ús de
l'aigua, Comerç i cooperació internacional

Objectius:
Mediterrània-Centre d'Iniciatives Ecològiques (CIE) és
un grup ecologista que sorgeix de la base de la
societat civil, del moviment veïnal català, amb
inquietuds ambientals i amb la necessitat de donar a
conèixer i difondre temàtiques relacionades amb el
medi ambient i la cooperació a tots els sectors de la
societat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius  - Jornades de neteja
de rius. Participació de 100 voluntaris. Realització
durant l'estiu.
 
 - Jornades de neteja de platges i sensibilització social.
Participació de més de 300 voluntaris. Es fan des del
1997 pel litoral tarragoní. L'objectiu és conscienciar
els banyistes sobre la importància de preservar l'entorn
natural. Realització durant l'estiu.
 

 - Concurs de fotografia. En commemoració del Dia
Mundial de les Aus (3 d'octubre), Mediterrània va
convocar un concurs de fotografia d'aus i la seva
posterior exposició a l'aula de Mediterrània. Van optar
al premi 55 candidats.
 
 - Dins l'àrea de vigilància i control, Mediterrània va
denunciar l'existència de diversos abocadors
incontrolats al camí del Mèdol, a les localitats de
Perafort, els Pallaresos i Castellserà, i també al riu
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Brugent. També denuncià el vessament de fuel per
part de Repsol al riu Francolí i les taques
d'hidrocarbur que van aparèixer a la zona del cap de
Salou. També va presentar al·legacions en contra del
projecte de construcció d'un passeig marítim a la platja
Llarga de Tarragona.   
 Jornades de formació  - Quinzena Ecològica, activitat
realitzada al parc Central de Tarragona que va
incloure diverses activitats emmarcades en la temàtica
ambiental. La Quinzena Ecològica es va dur a terme la
segona setmana d'octubre i va tenir una gran
afluència, ja que se celebrava en uns grans centres
comercials de la ciutat.
 
 - Curs Científic. Jornades d'estudi organitzades
conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili que
aborden temes ambientals d'actualitat. La temàtica de
l'edició del 2006 fou «Realitats del canvi climàtic» i la
seva participació va arribar als 80 alumnes matriculats.  
 Estudis i assessoraments  - Mediterrània va recollir el
2005 tres mil signatures que recolzaven un estudi
epidemiològic a Tarragona. La xifra mostrava l'interès
i la preocupació dels ciutadans per la seva salut i per la
repercussió de les indústries petroquímiques. El 2006
es va lliurar un informe sobre el Mèdol amb recollida
de les firmes.  
 Activitats educatives  Educació infantil:
 - Taller de desenvolupament dels sentits.
 - Conte de l'estalvi energètic.  Educació primària:
 - Xerrada sobre el reciclatge.
 - Xerrada «L'aigua, un bé escàs».
 - Taller de desenvolupament dels sentits.
 - Taller de paper reciclat decorat amb fulles seques.
 - Construcció d'objectes i joguines amb deixalles.
 - Minidepuradora.
 - Taller del vent.  Educació secundària:
 - Xerrada sobre residus municipals.
 - Residus industrials.
 - Xerrada «Energies renovables, una garantia de
futur».
 - Construcció d'una placa solar tèrmica.
 - Fent petjades i fòssils.  Itineraris de natura:
 - Desembocadura del riu Francolí.
 - Els Salats de Torredembarra.
 - El bosc mediterrani (Prades).
 - La platja Llarga i el bosc de la Marquesa.
  - El riu i el bosc de Santes Creus.
 - La força del vent.
 - Siurana.  Exposicions:
 - «El Francolí, un riu encara viu».
 - «Així viuen, així moren».
 - «Les zones humides: espais d'aigua, espais de vida».
 - «Endreçar».
 - «Canvi climàtic».  
 Publicacions i elaboració de material propi  -
Mediterrània emet mensualment el seu Butlletí, on hi
figuren totes les notícies més rellevants relacionades
amb l'entitat i l'agenda del mes entrant. 
 - Publicació del Manual de denúncies. Manual digital

i gratuït que guia tots els usuaris interessats a realitzar
una denúncia i com tramitar-la.
 - Enquestes en línia mensuals dins el web de
Mediterrània. Des del març del 2006 Mediterrània
publica a la pàgina principal del seu web una enquesta
relacionada amb temes d'actualitat, tant local com
nacional i internacional, per tal d'extreure'n dades.  
 Projectes  - Assistència de l'entitat a una assemblea
general de l'Oficina d'Informació Mediterrània per a la
Cultura del Medi Ambient i el Desenvolupament
Sostenible (MIO-ECSDE) al Caire (novembre del
2006).
 - Mediterrània va fer un seguiment de projectes per a
cinc països de l'Amèrica Central (novembre del 2006).
 - Instal·lació de plaques solars a Nicaragua,
subvencionada per Caixa Sabadell (novembre del
2006).
 - Realització del projecte a Solentiname «Reforçament
de la cooperativa d'artesania i serveis de
Solentiname», que portà a terme Mediterrània-CIE en
cooperació amb l'Associació per al Desenvolupament de
Solentiname (APDS), subvencionat per l'Ajuntament
de Cambrils (octubre del 2006).
 - Realització del projecte de neteja del riu Brugent,
subvencionat per Obres Socials de Caja
Mediterráneo (CAM), amb una participació de 70
voluntaris (agost del 2006).
 - Projecte de formació per a la  Cooperativa
d'Artesans de Solentiname, a Nicaragua.
Subvencionat per la  Universitat Rovira i Virgili
Solidària i l'Ajuntament de Cambrils (juny del 2006).
 - Mediterrània va participar en una trobada cultural
d'intercanvi a Grècia (setembre del 2006).
 - Ángel Juárez, president de Mediterrània, va visitar la
Xina per ampliar futurs projectes i convenis (setembre
del 2006).     Celebració o participació en actes diversos 
El Premi Ones Mediterrània es van crear l'any 1994
amb el propòsit de reconèixer anualment el treball
d'aquelles persones, entitats, empreses o institucions
que presentin projectes destinats a conscienciar o dur
a terme accions en defensa del medi ambient. El
restaurant Fortí de la Reina va acollir un any més els
Premis Ones Mediterrània. Prop de 400 persones van
omplir la sala del primer divendres de juny (2 de
juny) en commemoració al Dia Mundial del Medi
Ambient.
 
 - El primer premi Ones Mediterrània, amb una dotació
de 5.000 euros, va recaure sobre el projecte
«Revalorització de les hortes morisques», de
l'Associació per al Desenvolupament de Sierra Grande-
Río Matachiel de Badajoz. 
 - El segon premi, amb una dotació de 1.800 euros, va
recaure sobre el projecte «Es viver, jardineria
sostenible amb planta autòctona a Menorca», del Grup
Balear d'Ornitologia (GOB) i Defensa de la 
Naturalesa.
  - El premi Ones d'Aplicació de Tecnologies Netes,
que atorguen l'Ajuntament de Tarragona i
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Mediterrània, amb una dotació de 1.203 euros, va fallar
a favor del projecte «Compostadors en material plàstic
100 % reciclat, 100 % reciclable», de l'Estudi Blanc i
Compostadores.com.
 - El 6th Honorific Mediterranean Award, atorgat per
l'organització internacional MIO-ECSDE, va fallar a
favor del projecte «Farsa village sustainable
community development project» d'AWISH-Hellas
(A World Institute for a Sustainable Humanity).

Mediterrània-CIE
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CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI

CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI
Pl. Banc de s'oli, 6
07002 MALLORCA
MALLORCA
Telèfon: 971 728 903
Fax: 971 728 903
E-mail:
Web:
             centreestudis@centreestudis.org
          www.centreestudis.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1979

Nombre d'associats:                                   1795

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
internacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults i
infants i/o joves

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Recollida selectiva, reutilització, compostatge,
Agendes XXI, auditories ambientals i indicadors de
sostenibilitat, Mobilitat urbana i ús de la bicicleta,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
El Centre d'Estudis de l'Esplai és una entitat sense
ànim de lucre que desenvolupa la seva activitat dins
l'àmbit de la formació dels educadors en l'esplai
(monitors i directors de centres d'esplai, agrupaments
d'escoltes, colònies, campaments, camps de treball,
etc.).
 
 Com a servei està obert a totes les persones
interessades en el món del temps lliure i que respectin
el seu estil educatiu.
 
 Les finalitats primordials de l'escola són la formació i
la dinamització infantil i juvenil en l'esplai, dins d'una
visió integradora de la persona i en un marc de llibertat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Impartir l'assignatura d'Educació Ambiental als
cursos de monitors de temps lliure  Els cursos de
monitors han format un total de 170 persones al llarg
de l'any 2006. A les sessions es treballen els següents
continguts, per tal que els joves prenguin consciència
de la importància de respectar i cuidar el medi ambient,
en aquest cas en l'àmbit del temps lliure:
 - Introducció a l'educació ambiental.
 - Introducció a la crisi ambiental.
 - Funcions de l'educació ambiental.
 - Desenvolupament sostenible.
 - Agenda 21 local.
 
 

 Impartir l'assignatura d'Educació Ambiental als
cursos de directors de temps lliure  Durant l'any 2006
es va formar un total de 20 persones com a directors
de temps lliure. Els conceptes que es treballaren són: 
 - Com ambientalitzar les activitats de temps lliure.
 - Com fer una descoberta del medi.
 - Conceptes ambientals.
 - Cuines solars.
 - Problemàtica ambiental: global i local.
 - Recursos d'educació ambiental.
 - Educació en valors ecològics.  
 A part, cal destacar que el 2006 el Centre d'Estudis
va obrir el punt d'informació juvenil, on s'ofereix,
entre altres, el servei de recollida de piles, tòners, tintes

Pàgina 158 de 299

mailto:centreestudis@centreestudis.org
http://www.centreestudis.org


per a impressores i paper. 
 
 Hem col·laborat amb la  Direcció General de Caça,
Protecció d'Espècies i Educació Ambiental de la 
Conselleria de Medi Ambient en la cessió de material
per publicar un recull de bones pràctiques ambientals.

Centre d’Estudis de l’Esplai
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ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LES
ENERGIES RENOVABLES DE
CATALUNYA (APERCA)

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LES ENERGIES RENOVABLES DE CATALUNYA
(APERCA)
Ctra. de Collblanc, 37-39, altell 3r
08903 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONÈS
Telèfon: 934 492 664
Fax: 934 492 664
E-mail:
Web:
             aperca@aperca.org
          www.aperca.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   140

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Construcció
bioclimàtica

Objectius:
L'Associació de Professionals de les Energies
Renovables de Catalunya ha estat creada per
professionals que treballen en el camp de les
aplicacions de les energies renovables per tal de:  
- Fomentar la utilització de les energies renovables en
tots els àmbits i sectors possibles.
 - Difondre les qualitats ambientals d'estalvi d'energia
i d'autonomia en la utilització de les energies
renovables en tots els àmbits i sectors possibles.
 - Assessorar i informar les persones interessades a
utilitzar fonts renovables d'energia.
 - Unir esforços per promoure els objectius comuns i
representar els professionals catalans del sector
davant les administracions autonòmiques, estatals i
internacionals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Nous socis  Durant l'any 2006, APERCA ha
mantingut la tendència de creixement en nombre
d'associats i s'ha arribat a 122 socis numeraris i 22
col·laboradors a desembre del 2006.      Augment del
nombre de visites al lloc web  El lloc web de
l'associació (www.aperca.org) s'ha consolidat com a
eina d'informació general sobre les energies
renovables, especialment per part dels socis, que
disposen d'una àrea privada només accessible a través
d'una contrasenya. L'evolució dels accessos (54.500
visites) durant l'any (43.300 el 2005) mostren una
evolució positiva del nombre de visites i del nombre de
pàgines consultades.     Incorporació de l'energia
geotèrmica     Durant l'any 2006 es va fer efectiva la

incorporació de l'energia geotèrmica de manera
explícita al si de l'associació. Així, a la guia d'empreses
d'APERCA ja figura l'energia geotèrmica amb una
categoria específica.     Difusió del llistat d'empreses  La
relació de membres d'APERCA és el llistat més
utilitzat a Catalunya per posar en contacte els
professionals de les energies renovables amb les
persones, entitats o empreses interessades en la seva
utilització. En aquests fulls hi figuren totes les
empreses associades, amb indicació dels seus camps
d'activitat i les dades completes de contacte.  Durant
l'any 2006 es van distribuir més de 1.000 exemplars
del llistat d'empreses, només en format paper, als
quals s'haurien d'afegir les consultes realitzades a
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través del web.     Informació sobre licitacions i
concursos públics  Com a fruit del servei contractat
l'any 2004 amb el Centre d'Informacions i
Documentacions Oficials de la Diputació de Barcelona,
APERCA rep informació puntual dels concursos i
licitacions publicades als butlletins oficials de les
quatre províncies catalanes.   L'associació transmet
immediatament aquesta informació a tots els socis
mitjançant missatges de correu electrònic. Durant l'any
2006 s'ha informat els socis de 17 concursos o
licitacions referents a instal·lacions d'energies
renovables.     Línies d'informació als socis  Des de
l'associació es distribueixen tres tipus diferents de
documents informatius:  - InfoSocis. Es tracta d'un
enviament limitat als associats, sobre temes puntuals
que requereixen una notificació immediata (per
exemple, l'inici del termini per a la sol·licitud de
subvencions, la publicació d'un concurs públic, etc.).  -
 InfoAperca. És un missatge de difusió general i temàtica
concreta sobre aspectes relacionats amb el sector (per
exemple, un anunci de la realització d'una jornada
tècnica).  Durant l'any 2006 s'han enviat als socis 66
comunicacions.     Participació a ESTIF  APERCA
forma part des de l'any 2004 de la Federació Europea
de la Indústria Solar Tèrmica (ESTIF), amb seu a
Brussel·les.  ESTIF és una federació que aplega les
més importants empreses i associacions europees
amb activitat en el sector de l'energia solar tèrmica.    
Participació al CTN94 d'AENOR  A APERCA creiem
que un correcte marc normatiu és important per al
desenvolupament del sector de les energies
renovables. Com a representant dels professionals
catalans, APERCA vol participar en la construcció
d'aquest marc normatiu i des de l'any 2002 disposa
d'un vocal permanent al Comitè Tècnic de
Normalització d'AENOR AET/CTN94 «Energia solar
tèrmica», que és l'organisme encarregat de
l'elaboració dels projectes de normes UNE referents a
aquest sector.  L'any 2006, l'associació va estar
representada a les tres reunions convocades per
AET/CTN94.  Com a principal resultat del treball del
comitè, es pot destacar l'aprovació de la norma UNE
94002 sobre «Instal·lacions solars tèrmiques per a la
producció d'aigua calenta sanitària. Càlcul de la demanda
d'energia tèrmica».     Taula per l'energia solar de
Barcelona  APERCA va signar l'Acord Ciutadà per al
Foment de l'Energia Solar a la Ciutat de Barcelona,
mitjançant el qual es va crear l'anomenada Taula Solar
com a element de debat sobre les mesures de foment
de l'energia solar a Barcelona. La Taula Solar es
reuneix tres o quatre cops l'any, prèvia convocatòria
de l'Agència d'Energia de Barcelona.  APERCA ha
participat a les reunions de la Taula Solar, que s'han
centrat fonamentalment en la discussió del nou text de
l'ordenança solar tèrmica de la ciutat, que finalment va
ser aprovada el mes de febrer del 2006, i el projecte
d'ordenança solar fotovoltaica, encara en fase
d'elaboració.     Principals participacions, fires,
jornades  

 - Assemblea general ordinària, març.
 - Reunió informativa projecte APTOSol, març.
 - Jornada «ST-ESCO's», juliol.
 - Ecoviure, octubre.
 - II Jornada de l'Energia Solar Fotovoltaica, octubre.
 - Organització de la Jornada de l'Energia Solar
Tèrmica a la  Farga de l'Hospitalet, desembre.

Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA)
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CEL FOSC, ASSOCIACIÓ CONTRA LA
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

CEL FOSC, ASSOCIACIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Apartat 196
25300 TÀRREGA
URGELL
Telèfon: 973 311 900
Fax: 973 310 347
E-mail:
Web:
             jbosch1@xtec.cat
          www.celfosc.org/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2000

Nombre d'associats:                                   72

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'energia i eficiència
energètica, Contaminació acústica, lumínica, visual i
electromagnètica

Objectius:
- Propagar una nova sensibilitat ambiental per a una
il·luminació nocturna racional i sostenible en els àmbits
públic i privat.   - Aplicar mesures per combatre la
contaminació lumínica.   - Promulgar normatives,
disposicions i lleis que previnguin la contaminació
lumínica o que l'evitin en la mesura que sigui possible.
  - Fer complir les disposicions legals sobre
contaminació lumínica, que a Catalunya són la Llei
6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenament per
a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005 que
desplega la Llei 6/2001.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Cel Fosc, Associació contra la  Contaminació Lumínica,
ha portat a terme durant l'any 2006 principalment
activitats relacionades amb els àmbits tècnic i jurídic a
fi de: 
 
 a) Determinar les condicions sota les quals es
produeix la contaminació i la manera de minimitzar-
les. Es poden consultar aquests estudis a la pàgina
http://www.celfosc.org/biblio/salud/index.html.
 
 b) Promoure normatives i lleis, tant en l'administració
local com autonòmica, per posar sota control les
condicions d'instal·lació i funcionament de les
lluminàries de l'enllumenat nocturn públic i privat a fi
de reduir la contaminació lumínica.
 
 c) Observar el compliment de les lleis i normatives
vigents, instar l'administració a fer-les complir i, en tot

cas, denunciar els incompliments que, més per
ignorància de la normativa que per altra cosa, es
produeixen de forma massiva en els casos de
disposicions legals en plena vigència.
 
 Accions en l'àmbit legal
 
 Concretament en el cas de Catalunya, el maig del
2005 es va promulgar el Decret 82/2005 que desplega
el Reglament de la  Llei 6/2001 del Parlament de
Catalunya, d'ordenació ambiental de l'enllumenament
per a la protecció del medi nocturn. Amb l'instrument
jurídic a la mà, Cel Fosc va presentar l'abril del 2006
un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya contra el
Departament de Medi Ambient i Habitatge per
tramitació irregular del Reglament i redacció de
l'articulat allunyada de l'esperit de la llei i
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excessivament permissiva. Queda pendent de resoldre
al llarg del 2007.
 
 A part de Catalunya, Cel Fosc ha intervingut en la
redacció de la llei contra la contaminació lumínica de
Cantàbria (Llei 6/2006, de 9 de juny), que se suma a
les lleis promogudes amb intervenció de Cel Fosc a les
Illes Balears (Llei 3/2005, de 20 d'abril) i Navarra
(Llei foral 10/2005, de 9 de novembre).
 
 Denúncies contra diverses empreses i raons socials
per incompliment de la llei catalana contra la
contaminació lumínica. La majoria han estat ateses, però
amb mediació del Síndic de Greuges, i s'ha solucionat
l'incompliment entre el 2006 i el 2007.
 
 Campanyes de Cel Fosc 
 
 - Guipúscoa, promoguda per la  Societat de Ciències
Aranzadi, que és un col·lectiu membre de la nostra
associació.
 
 - Illes Balears, promoguda pel Club Astronòmic de
Manacor Newton, que és un col·lectiu membre de la
nostra associació.
 
 - Múrcia: campanya «Cel Fosc»
(http://www.um.es/cieloscuro), juntament amb altres
institucions i organitzacions per donar a conèixer el
fenomen de la contaminació lumínica i les solucions
que s'hi poden donar. 
 
 - Andalusia: la Junta d'Andalusia incorpora al seu
ordenament jurídic la
 regulació de la protecció del cel davant de la
contaminació lumínica, mitjançant la Llei de gestió
integrada de la qualitat ambiental, amb un esborrany
d'avantprojecte aprovat pel Consell de Govern el 8 de
febrer del 2005. Durant l'any 2006 aquesta llei ha
estat en la fase final d'aprovació del text definitiu, amb
intervenció de membres de Cel Fosc. Prèviament, Cel
Fosc va elaborar un informe per a la Conselleria de
Medi Ambient de la Junta d'Andalusia sobre protecció
de la qualitat del cel enfront de la contaminació
lumínica. 
 
 - Campanya per demanar a la  UNESCO, sense èxit
de moment, la declaració del cel com a patrimoni de la
humanitat.
 
 Intervencions de Cel Fosc en els mitjans de
comunicació
 
 - Article per a l'associació Diomira, centrada en la
temàtica juvenil, per a la revista Entrejoves, de
periodicitat bimestral.
 
 - Intervenció en diversos programes de ràdio: programa
De Matinada, de José M.ª Pascual, a Radio Nacional

de España (octubre 2006); programa Bon Dia de
Catalunya Ràdio, de Maria Núria Revetlle (octubre
2006); entrevista de Catalunya Ràdio que va formar
part d'una peça sobre contaminació lumínica i llums de
Nadal (novembre 2006); quatre intervencions al
magazín setmanal La Ràdio al Punt, de Ràdio Tàrrega.
 
 - Entrevista que va donar lloc a un extens reportatge a
la secció «Coses de la vida» del diari El Periódico del
dia 3 de desembre del 2006 sobre la primera sanció
contra un local públic de Catalunya per haver
col·locat un canó de llum estrident en direcció al cel.
 
 - Entrevista publicada al suplement Ciberpaís del
diari El País del dia 28 de setembre sobre
«Celfosc.org. Promovem la llei de contaminació
lumínica».

Cel Fosc, Associació contra la Contaminació Lumínica
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ASSOCIACIÓ DE GUIES INTERPRETADORS
DEL PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I
ESTANY DE SANT MAURICI (AGIPNAESM)

ASSOCIACIÓ DE GUIES INTERPRETADORS DEL PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I
ESTANY DE SANT MAURICI (AGIPNAESM)
Apartat de correus 21
25560 SORT
PALLARS SOBIRÀ
Telèfon: 626 254 398
Fax: 973 620 904
E-mail:
Web:
             info@guiesdelparc.org
          www.guiesdelparc.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1998

Nombre d'associats:                                   88

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
Ministeri de Medi Ambient, Organisme Autònom de
Parcs Nacionals, Centre Nacional d’Educació Ambiental

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Turisme sostenible, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
- Representar els guies interpretadors del parc
nacional davant les institucions i els organismes
públics i privats.  - Organitzar, contribuir i promoure
cursos i activitats de formació continuada i reciclatge
(sortides, intercanvis, xerrades, etc.).  - Vetllar pel
compliment de les normes establertes al Pla d'Ús
Públic sobre la realització d'itineraris guiats a
l'interior del parc nacional.  - Informar els associats
de les novetats en ofertes de treball, cursos,
normatives, subvencions i activitats relacionades amb
el parc nacional.  - Col·laborar i aportar propostes de
millora en la gestió i el funcionament del parc nacional.

Memòria d'activitats de l'any 2006
L'Associació de Guies Interpretadors del Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
(AGIPNAESM) és una entitat sense ànim de lucre a la
qual poden pertànyer totes aquelles persones que tenen
el títol de Guia Interpretador del Parc Nacional. Els
guies interpretadors són personal especialitzat en el
coneixement i la divulgació dels valors del parc i de la
seva zona d'influència.
 
 La principal activitat dels seus associats és la
d'organitzar itineraris per a grups o particulars que
volen visitar el parc nacional durant tot l'any. També

fan tasques d'acolliment i atenció al visitant des de les
cases del parc nacional de Boí i Espot, els centres
d'informació complementaris de Llessui, València
d'Àneu, Senet i l'estació superior del telefèric de
l'estany Gento, dels controls d'accés i dels punts
d'informació. 
 
 Alguns associats han creat empreses de guies
interpretadors que ofereixen els seus serveis i
activitats a grups organitzats o a particulars que volen
visitar el parc nacional des de qualsevol població de les
comarques de l'àmbit d'actuació del parc nacional
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(Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Vall
d'Aran).  Les tasques principals que l'associació ha
desenvolupat enguany han estat:  - Confecció,
publicació i difusió del lloc web de l'Associació de Guies
Interpretadors del Parc Nacional
(www.guiesdelparc.org).  - Representació dels
associats, defensa dels seus drets professionals i
servei d'informació periòdica a través del lloc web, el
correu electrònic o postal i les assemblees ordinàries.   -
Col·laboració amb el parc nacional en aquells aspectes
organitzatius, educatius o de protecció en què hem
estat requerits o que l'associació proposa.   - Foment de
les relacions amb altres guies interpretadors de parcs
nacionals, parcs naturals, zones de protecció, entitats,
etc.  - Assistència a reunions i xerrades d'altres
col·lectius i entitats similars, organismes o particulars.
 - Participació en el 13è Concurs de Fotografia del
Parc Nacional.   - Col·laboració en el cens anual de
diferents espècies (perdiu blanca, isard, gall fer, etc.). 
Molts associats han assistit a cursos, jornades,
simposis i activitats dirigits d'una manera especial a
les persones que efectuen tasques de guiatge en espais
naturals protegits i que tenien com objectiu la formació
de personal especialitzat en el coneixement i la
divulgació dels valors del parc i de la seva zona
d'influència:   - Curs de gestió en el risc de muntanya. 
 - Curs de pràctiques de material hivernal de muntanya.
 - Curs de guies interpretadors del parc nacional.  -
Curs d'introducció a la biologia i conservació de l'ós bru
als Pirineus.  - Curs d'iniciació a la identificació dels
ocells mitjançant la veu i el cant.  - VIII Jornades sobre
Recerca al Parc Nacional.  - Congrés Anual
d'Europarc-Espanya.

Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (AGIPNAESM)
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COL·LEGI D'AMBIENTÒLEGS DE
CATALUNYA (COAMB)

COL·LEGI D'AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA (COAMB)
Av. Portal de l'Àngel, 7, 4t, despatx S/U
08002 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 042 109
Fax: 933 042 111
E-mail:
Web:
             coamb@coamb.org
          www.coamb.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2004

Nombre d'associats:                                   750

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Comunicació i educació
ambiental, Inserció laboral ambiental, Serveis als
Professionals del Medi Ambient de Catalunya

Objectius:
Dotar els professionals del medi ambient d'una
organització capaç de vetllar per la defensa dels seus
interessos, que s'han d'adequar als de la ciutadania,
ordenar l'exercici de la professió i delimitar-ne de
manera positiva la normativa deontològica dins la
legalitat vigent. Alhora, el col·legi ha de comportar un
benefici en la qualitat del servei que han de prestar
aquests professionals, que ha de repercutir en els
individus i els col·lectius i, en general, en la societat
actual que en demana els serveis.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Organització de cursos, actes i jornades  - Curs
d'orientació professional per a ambientòlegs (1a edició).  -
 Monogràfics d'actualitat: Llei 3/98 d'intervenció
integral de l'administració ambiental.  - Jornada-taller:
implantació dels parcs solars en el territori.  - VIII
Congrés d'Ambientòlegs de Catalunya. II Assemblea
General del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
(COAMB).  - VIII Jornades Academicoprofessionals
de Ciències Ambientals (JAPCA).  - Curs sobre la
problemàtica del soroll ambiental. Mesurament i
avaluació.  - Cafè-tertúlia: l'estalvi d'aigua en el
sector domèstic australià.     Participació en actes
diversos  - Col·laboració en la Sortida Territorial a
l'Alt Empordà, organitzada per l'Associació Catalana de
Ciències Ambientals (ACCA) i Salvem l'Empordà.  -
Oportunitats de negoci en licitacions internacionals
per les empreses catalanes de serveis del sector del
medi ambient. Serveis a la internacionalització de

l'empresa catalana (COPCA).  - Membre del jurat
dels Premis Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. 
- Membre del tribunal encarregat d'avaluar el concurs
per un lloc de treball laboral al Consell Comarcal del
Pla d'Urgell.  - I Congrés Interuniversitari de
Biotecnologia.  - Congrés Nacional del Medi
Ambient. Cimera del Desenvolupament Sostenible
CONAMA 8. Fundació CONAMA.  - XIX JAPCA a
Múrcia.  - II Congrés Forestal Català. Entitat
adherida. Associació i Col·legi d'Enginyers de Forests
de Catalunya.  - Membre del jurat dels Premis Acció
21. Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l'Ajuntament de Barcelona.  - Inauguració del curs
acadèmic 2006-2007 de la  Fundació Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).  - Segona Trobada-
Debat Interprofessional Ciència i Societat. Plataforma
Ciència i Societat.  - Conferència «Creació, funcions i
importància d'un col·legi oficial: el COAMB.
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Associació d'Oceanògrafs de Galícia».     Serveis
ocupacionals  - Borsa de treball: durant tot l'any
s'han publicat a la pàgina web 252 ofertes laborals, 30
més que l'any passat, i hi ha 229 curriculum vitae
penjats al servidor del COAMB, 79 més que l'any
2005, a través del qual els col·legiats en poden fer
difusió.  - Presentació del IV estudi sobre la inserció
laboral de l'ambientòleg.  - Revisió de les places del
sector ambiental ofertes per l'Administració pública.  -
Guia d'honoraris professionals orientatius del
COAMB.     Llista oficial de pèrits ambientòlegs  Per
segon any consecutiu el Col·legi ha obert la
possibilitat als seus col·legiats de poder formar part
de la borsa de perits del COAMB per intervenir en
processos judicials. Enguany són 21 col·legiats els que
formen part d'aquesta borsa.     Servei d'acreditació i
visat de projectes  El Servei ha visat 140 projectes, la
majoria dels quals estan relacionats amb la Llei 3/98
de la intervenció integral de l'administració ambiental.    
Publicacions i elaboració de material propi  - Pla de
Comunicació del Codi Deontològic de l'Ambientòleg.  -
Edició periòdica de l'e-butlletí: vuit números.  -
Elaboració del nou.ambiental, de periodicitat bimestral.
 - Inici dels treballs per a l'elaboració del Pla d'Acció 21
del COAMB. Actualment estem en una segona fase
de participació.  - Publicació del Llibre Temps era
temps, breu relat personal de la gènesi dels estudis de
Ciències Ambientals a la  Universitat Autònoma de
Barcelona. Josep Enric Llebot.  - Pàgina web, amb
58.470 visites totals.     Estudis o assessoraments
propis  - Al·legacions al Projecte de Decret pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Comissió de Territori.  - Al·legacions al Projecte de
Decret pel qual es desenvolupa la  Llei 8/2005, de 8
de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Comissió de Territori.  - Suggeriments a
l'Avantprojecte del Pla Territorial Parcial de les
Comarques centrals. Vocalia Territorial de la
Catalunya Central.- Al·legacions al Pla
d'Infraestructures i Transports de Catalunya (PITC).
Comissió de Territori. - Al·legacions al Projecte de
Decret sobre regulació de la ubicació de sistemes de
captació d'energia solar fotovoltaica instal·lats
directament sobre el terreny amb connexió a la xarxa
elèctrica. Comissió de Territori. - Suggeriments sobre
l'Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Director
de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona,
en referència a l'abast, el nivell de detall i el grau
d'especificació. Comissió de Territori. - Al·legacions al
Consell de Protecció de la Natura. - Participació en el
procés d'informació i participació de la Directiva Marc
de l'Aigua (2000/60/CE) i la seva implantació a
Catalunya.  Col·laboració en estudis, projectes, plans i
programes - Pla Estratègic Litoral de la Regió
Metropolitana de Barcelona (RMB). Associació Pla
Estratègic Litoral de la RMB. - Pla Director de
Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Autoritat del Transport Metropolità. - La Directiva
Marc de l'Aigua (2000/60/CE) i la seva implantació a

Catalunya. Agència Catalana de l'Aigua. - Estudi i
directori del sector econòmic del medi ambient a
Catalunya 2006. Fundació Fòrum Ambiental. - Consell
Supramunicipal per al Planejament Sostenible: la
Selva. 

  Adhesions i suport a campanyes - Adhesió al manifest
per una nova cultura del territori. - Suport a la
iniciativa Moviment Clima. - Adhesió al Manifest per
una major presència de les ciències als mitjans de
comunicació (Associació Catalana de Comunicació
Científica). 

  Nous convenis de col·laboració - Institut d'Estudis de
Formació Contínua (IL3) de la Universitat de
Barcelona. - Universitat Autònoma de Barcelona. -
Fundació UPC. - Exposició «Torres i Temps» al Museu
Agbar.   - Centre d'Immersió l'Àmfora de Tossa de Mar.
- Òptica Optiglass. - Agrupació Mútua. 

  Col·laboracions permanents amb altres organismes
i institucions - Associació Catalana de Ciències
Ambientals (ACCA). - Coordinadora Estatal de
Ciències Ambientals (CECCAA). - Consell de Medi
Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de
Barcelona.   - Consell Rector de l'Observatori Català
del Paisatge (OCP).   - Consell Assessor de l'Institut
de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA). - Consell
Català de Mobilitat. - Plataforma Ciència i Societat. -
Grup de Treball Verd Urbà de l'Institut Municipal de
Parcs i Jardins de Barcelona.  

Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB)
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ASSOCIACIÓ DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS
DE TRÀNSIT-SECCIÓ D’AFECTATS
D’ACCIDENTS

ASSOCIACIÓ DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT-SECCIÓ D’AFECTATS
D’ACCIDENTS
C. Diputació, 211, entl.
08011 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 013 778
Fax: 933 013 986
E-mail:
Web:
             pat-apat@pat-apat.org
          www.pat-apat.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1968

Nombre d'associats:                                   150

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació Europea de Víctimes de la Carretera (FERV),
Prevention Routiere International (PRI), Carta
Europea (Carta Europea de Seguretat Viària)

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ciutats i ecologia urbana,
Contaminació atmosfèrica, Mobilitat urbana i ús de la
bicicleta

Objectius:
Difondre i fomentar una consciència viària per tal de
disminuir el nombre d'accidents i víctimes de trànsit,
procurar el respecte mutu i la prudència en la
mobilitat a les vies públiques i el respecte per la
normativa legal i de convivència. Per tal de difondre
el nostre missatge, l'entitat duu a terme tota classe
d'actuacions amb l'objectiu d'aconseguir un trànsit
viari segur i pacífic, promoure els valors de respecte i
convivència en la mobilitat i col·laborar amb altres
entitats, tant publiques com privades, així com dur a
terme estudis, jornades, programes de ràdio, cursos i
conferències en qualsevol àmbit d'actuació.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Compareixença davant la Comissió de Seguretat Viària
al Congrés dels Diputats: presentació de les propostes
per a la reforma del Codi Penal en matèria de trànsit i
seguretat viària (15 de març). 
 
 - Conveni de col·laboració amb l'escola Sant Gervasi
de Mollet del Vallès, en concepte de pràctiques
curriculars per a alumnes d'ESO. Els alumnes fan
pràctiques per conèixer el món laboral i alhora poder fer
un treball d'investigació i recerca sobre la seguretat
viària.
 
 - Campanya «Per una conducció dolça»: campanya de
sensibilització i informació amb motiu de l'operació

sortida de Setmana Santa en què es van repartir
fulletons informatius sobre bones conductes en
seguretat viària i caramels en diferents benzineres de
Barcelona (segons un estudi de l'Institut d'Investigació
d'Enginyeria d'Aragó de la  Universitat de Saragossa,
el consum de caramels i xiclets i la millora de les
capacitats d'atenció i percepció dels conductors en
situacions d'extrem cansament demostra l'efecte
beneficiós d'aquest consum sobre els nivells d'atenció i
capacitat de resposta dels conductors a la carretera)
(13 d'abril).
 
 - Organització del XIII Fòrum de Seguretat Viària, amb
l'Ajuntament de Barcelona i el RACC : «La percepció
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del risc i la seguretat viària a la ciutat» (World Trade
Center de Barcelona, 4 de maig). 
 
 - Organització del sopar-col·loqui sobre seguretat
viària: acte presidit per l'Honorable Senyora
Montserrat Tura, consellera d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, qui va iniciar un debat sobre
la política de seguretat viària a Catalunya (moderat pel
periodista Josep Lluís Merlos). Entrega del premi a
l'equip dels Matins de TV3 en reconeixement a la
seva implicació en temes de seguretat viària (8 de juny).
 
 - Circuit de Catalunya: l'equip Marcos Energy Bike
va portar el logotip de l'associació durant les 24 hores
de motociclisme (6 de juliol).
 
 - Punt de trobada: reunió mensual amb víctimes i
afectats d'accidents de trànsit, així com assistència i
col·laboració per part de representants dels Mossos
d'Esquadra i la  Guàrdia Urbana, psicòlegs i advocats.
 
 - Organització del Dia Mundial en Record de les
Víctimes d'Accidents de Trànsit: acte interreligiós a la
parròquia de Sant Isidor de Barcelona (dissabte 18 de
novembre a les 10.30 h).
 
 - Reunions amb les administracions (Direcció General
de Trànsit, Servei Català de Trànsit, Oficina del Defensor
del Poble, Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, etc.).
 
 - Participació amb l'Associació Respira a la campanya
«2006 Any de l'apnea del son».
 
 - Participació en diferents pactes de mobilitat i taules
de mobilitat.
 
 - Participació en la  Comissió Catalana de Trànsit i
Seguretat Viària.
 
 - Participació en la redacció del Pacte de Mobilitat dels
ajuntaments de Barcelona, Badalona, Cerdanyola,
Mataró i Mollet.
 
 - Participació en la Comissió del Pla Estratègic de
Seguretat Vial de la Direcció General de Trànsit.
 
 - Participació en els grups de treball del Pla de
Mobilitat Urbana, GT-2 (la seguretat i la disciplina
viària), GT-3 (la mobilitat de vianants i de bicicletes),
GT-4 (el transport col·lectiu i el taxi) i GT-6 (el
vehicle privat, el cotxe i la moto).
 
 - Participació en el 175è sopar Hora Europea: «El
repte de la seguretat viària» (16 de març).
 
 - Participació en la jornada «Tu ets el futur. Mou-te
amb responsabilitat»: participació a una xerrada dins de

la Setmana de la Mobilitat de Lliçà de Vall (31 de març,
3, 4, 5, 6 i 7 d'abril).
 
 - Participació en les Jornades de Seguretat Viària:
Actuació Policial i Seguretat Viària, la funció de policia
judicial com a desenvolupament d'una justícia més
eficaç (Oviedo, 19 i 20 d'abril).
 
 - Participació en la jornada «L'educació és cosa de
tots»: dins de la campanya de sensibilització «Posa't un
0 en alcohol» (Ourense, 24 de maig).
 
 - Participació en el IV Cicle de Conferències del Pacte
per la Mobilitat: el carnet per punts (16 de juny).
 
 - Participació en la I  Trobada de Víctimes i Afectats
per Accidents de Trànsit: «El dia després» (Elx, 27 de
maig).
 
 - Participació en les VII Jornades Estatals d'Educació
Viària ( Mollet del Vallès, 7, 8 i 9 de juny).
 
 - Participació en el curs de trànsit de l'Escola dels
Mossos d'Esquadra: xerrada sobre «Com comunicar
males notícies» (Escola de Policia de Catalunya, 24 de
juliol).
 
 - Participació en la Mostra de la Mercè: mitjançant un
estand a la plaça Catalunya de Barcelona, en què es
proporcionava informació de les activitats i fins de
l'associació (22, 23 i 24 de setembre).
 
 - Participació en la Setmana de la Mobilitat: mitjançant
un estand a la plaça Universitat de Barcelona, on es
proporcionava informació de les activitats i fins de
l'associació (28, 29 i 30 de setembre).
 
 - Participació en la  Jornada Víctimes de la Guerra
Viària: històries de l'endemà organitzat pel Servei Català
de Trànsit a l'auditori del MACBA de Barcelona (26
d'octubre).
 
 - Participació en el VI Simposi Internacional sobre
Antropologia Viària, «Llei, transgressió i sanció»,
organitzat per Abertis al Palau de la Música Catalana
de Barcelona (Sala de Música de Cambra, 27
d'octubre).
 
 - Participació en les jornades de reflexió organitzades
per Attitudes a Madrid (18 d'octubre).
 
 - Participació en una sessió de formació de formadors del
Servei de Formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona
sobre TBC (16 de desembre).
 
 - Participació continuada en els medis de comunicació
(ràdio, premsa escrita i televisió), en matèria de
seguretat viària.
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 - Participació quinzenal en un programa de ràdio per
tractar temes de seguretat viària (Ràdio Hospitalet /
Ràdio Premià).
 
 - Col·laboració en debats televisius: Els Matins de
TV3 (TV3); Crónicas (TV2); reportatge sobre
accidents de trànsit a Tele-5, Barcelona TV, Xarxa de
Televisions Locals, Hora Cero (TV1), BTV, Canal
Català, etc.

Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit-Secció d’Afectats d’Accidents
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INSTITUCIÓ DE PONENT PER A LA
CONSERVACIÓ I L’ESTUDI DE LA NATURA
(IPCENA)

INSTITUCIÓ DE PONENT PER A LA CONSERVACIÓ I L’ESTUDI DE LA NATURA (IPCENA)
Pl. Gramàtics, 2, baixos
25002 LLEIDA
SEGRIÀ
Telèfon: 973 263 793
Fax: 973 263 793
E-mail:
Web:
             ipcena@ipcena.org
          www.ipcena.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1990

Nombre d'associats:                                   400

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Ecologistes de Catalunya (EdC), Fundació Territori i
Paisatge.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Ordenació del territori, Dret
ambiental, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
La Institució de Ponent per a la Conservació i l'Estudi
de la Natura (IPCENA) és una entitat ecologista que
actua en l'àmbit de les comarques lleidatanes, es
dedica a la conservació del medi natural i aposta pel
desenvolupament sostenible del territori. Els seus
objectius bàsics d'actuació són les tasques de defensa
ambiental de les comarques de Ponent, l'educació
ambiental com a mitjà bàsic per a la conscienciació
ecològica de la societat i el treball per preservar la
qualitat de vida a les nostres comarques.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Defensa ambiental
 
 - S'han presentat al·legacions a diversos projectes de
parcs eòlics que es pretenen instal·lar a les nostres
comarques: Pinós i Torregassa (el Solsonès); Ràfols,
Pla de Tossalet , serra de Vilobí II, subestació Tallat i
els Forns (les Garrigues); Ivorra, Talavera Nord,
Talavera Sud i Talavera Civit (la Segarra).
 
 - Es presenten al·legacions a l'acord d'aprovació
provisional del Conveni Urbanístic de gestió entre
l'Ajuntament de la Torre de Cabdella, l'Entitat
Municipal Descentralitzada d'Espui i l'empresa
Vallfosca Interllacs SA per la creació d'un complex
turístic i d'oci harmònic amb una àrea esquiable

juntament amb un espai hoteler i residencial en els
sectors Sau-E1 i Sau-E2 al nucli d'Espui. 
 
 - Recurs potestatiu de reposició a la construcció de 379
cases a Sorpe, al terme municipal d'Alt Àneu (Pallars
Sobirà) promogudes per Baqueira-Beret.
 
 - Es presenta una denúncia contra Baqueira Beret SA
per unes obres il·legals d'instal·lació d'una estació de
bombeig per captar aigua per a neu artificial que
l'empresa fabrica en zona de domini públic i en zona
de policia del riu Garona de Ruda.
 
 - Contenciós administratiu conjuntament amb les
plataformes per la defensa de la vall de Lord i per la

Pàgina 171 de 299

mailto:ipcena@ipcena.org
http://www.ipcena.org


defensa del Solsonès contra l'aprovació del Pla Parcial
del Sector EH1 i el Pla Especial de l'Estació Hivernal
Port del Comte. Es denuncia la inviabilitat de la
pretensió de garantir el funcionament de l'estació
renovada per una capacitat de recepció de 5.000
esquiadors al dia, i la construcció de 405 nous
habitatges, i fixa un sostre mínim hoteler de 9.450 m2,
entre altres. 
 
 - S'han presentat al·legacions al Pla Territorial de
l'Alt Pirineu i Aran i al Pla Territorial Parcial de
Ponent.
 
 - L'agost del 2001, l'empresa Adobs Orgànics SL va
presentar un projecte de construcció d'una planta
d'elaboració de terres vegetals i adobs orgànics al terme
municipal de Maldà. Segons el projecte, es preveia que
la planta arribaria a tractar 100.000 tones de residus
orgànics l'any i admetria residus com ara llots de
depuradora i residus de teixits animals.
Sorprenentment, l'agost d'aquest any, va sortir a
informació pública el projecte refós de la mateixa
instal·lació, que es tornava a ubicar a Maldà, dos anys
després que la comissió d'urbanisme suspengués la
tramitació per a la seva construcció. IPCENA ha
col·laborat amb el moviment social en contra
d'aquesta planta, i s'ha aconseguit, de nou, aturar el
projecte. 
 
 - IPCENA denuncia, en col·laboració amb la
Plataforma Antiresidus Industrials de Puigverd
d'Agramunt, les greus infraccions que l'empresa
FERESP SL comet sistemàticament a la planta de
compostatge que gestiona al municipi de Puigverd
d'Agramunt: incompliment de la quantitat i la
naturalesa dels residus a tractar, instal·lacions
inadequades, etc. Aquestes irregularitats es tradueixen
en greus molèsties als veïns a causa de la pudor que
genera la planta, a més de suposar un risc per la salut
humana i per la bona conservació de l'espai Xarxa
Natura 2000 al qual s'ubica.  Espais naturals
 
 - Presentació d'al·legacions a la proposta d'ampliació
de la Xarxa Natura 2000 en referència a tots aquells
espais de la demarcació de Lleida que varen ser
ignorats o la seva superfície era molt menor a
l'aconsellada pels experts ecòlegs.
 
 - Davant del projecte de construcció de la central
hidroelèctrica de Sant Esteve, promoguda per
ENDESA, a escassos 500 metres del vessant nord del
Congost de Mont-rebei, la Plataforma per la Defensa
del Montsec s'ha reactivat amb la campanya «Mont-
rebei, patrimoni de tothom. No a la presa
d'ENDESA». S'ha realitzat una intensa campanya
d'informació i una recollida de signatures i adhesions
molt concorreguda. 
 
 - Es presenta un document de suggeriments a la

proposta d'ampliació del parc nacional d'Aigüestortes i
estany de Sant Maurici, amb dues queixes molt
contundents a les decisions de no incloure dins de la
zona de protecció preventiva del PNASM l'àrea
projectada com a domini esquiable de l'estació de Filià,
i també a la decisió de no incloure ni a la zona de
protecció preventiva del PNASM la vall d'Àrreu.
 
 - Es presentà una denúncia contra la construcció
il·legal d'una planta d'àrids i una de formigó a l'interior
d'una activitat extractiva de graves a Valarties,
situada en una forest d'utilitat pública, una zona
ZEPA i una zona de cria de trencalòs, incorporat dins
el Pla de Recuperació del Trencalòs. 
 
 - Al·legacions presentades a les connexions est i oest
de la variant sud de Lleida (C-13) amb la carretera A-
2, trams Lleida-Alcoletge i Lleida-Alcarràs (clau:
EI.NL-04151) per tal de reivindicar la vàlua de l'espai
Torre-ribera, afectat per la connexió est, en el seu paper
d'hàbitat per a la trenca (Lanius minor), en perill
d'extinció.     Educació ambiental  - Finalització de la
campanya per a la recollida selectiva de la brossa
orgànica a tota la ciutat de Lleida.
 
 - Enguany s'ha celebrat la VIII Fira Natura, un gran
esdeveniment que aplega una gran part d'empreses
del sector ambiental i natural alhora que serveix com
a punt de trobada i reflexió per a totes aquelles
persones sensibilitzades en la protecció i cura del medi
ambient i de la qualitat de vida de les persones. En
aquesta edició es varen separar les jornades tècniques
de la celebració de la fira, ja que es van dur a terme
dues setmanes abans, el 17 i 18 de febrer. Es varen
dur a terme cinc jornades tècniques: «Tretze anys
amb Xarxa Natura», «La transformació dels productes
com a valor afegit», «Arquitectura bioclimàtica»,
«Estalvi energètic a la indústria» i «Pediatria
natural». Com cada any, a la fira es varen dur a terme
un seguit d'activitats, com ara tallers, conferències,
passis de documentals, etc.  - L'Obra Social de Caixa
Penedès ens atorgà una subvenció per tal d'organitzar
una exposició itinerant sobre els espais naturals de les
comarques de Lleida. Aquesta exposició consta d'un
seguit de plafons, una projecció resum, un DVD
interactiu amb una àmplia base de dades sobre els
espais treballats en l'exposició i un programa educatiu
per tal de treballar amb els centres escolars. Des de la
seva inauguració, el 5 de juny del 2006, Dia
Internacional del Medi Ambient, i durant tot el curs
escolar 2006-2007, ha tingut un caràcter itinerant per
totes les capitals de comarca de les terres de Lleida.
 
 - Del 17 al 30 d'agost del 2006 es va realitzar el VI
Camp de Treball i de Natura al Congost de Mont-
rebei. En aquesta edició s'ha aprofitat per desenvolupar
tasques d'arranjament de camins rurals, la recuperació
d'una bassa per a amfibis i multitud de tallers i
excursions que han servit als participants per aprendre
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sobre el medi que els envolta i per gaudir d'una
experiència intensa al bell mig del paratge de Mont-
rebei.     Col·laboracions  - La Fundació Voltor Negre,
de les Balears, va sol·licitar conjuntament amb el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, el febrer
del 2006, la col·laboració d'IPCENA, DEPANA i de la
Fundació  Territori i Paisatge per tal de col·laborar en
els judicis contra l'enverinament il·legal que es duen
a terme a Lleida, principalment a l'Urgell i la
Noguera. La Junta d'IPCENA va acordar participar en
el projecte i personar-se en aquells casos que els
agents rurals duguessin davant els jutjats.
 
 - Participació a les jornades de reflexió i debat
promogudes per la Universitat de Vic «És la "cultura
del no" l'origen del conflicte ambiental i territorial
que es viu avui a Catalunya?». Novembre del 2006.
 
 - IPCENA entra a formar part del Consorci del Riu
d'Ondara. És una iniciativa de participació ciutadana en
la qual col·laboren l'ACA amb les diferents
administracions i entitats del territori i té la intenció de
recuperar la conca de l'Ondara i gestionar-la de
manera sostenible.      Projectes de conservació  - Gestió
de la reserva de Mont-rebei mitjançant un conveni amb
la Fundació Territori i Paisatge.
 
 - Iniciació d'un projecte de disseny i d'estudi de la
viabilitat de l'aprofitament de l'excés de biomassa
forestal en boscos repoblats dels anys seixanta, al
vessant nord del Montsec d'Ares (Pallars Jussà). Està
fonamentat en objectius de millora socioambiental:
pretén assolir la reducció del risc d'incendi forestal, la
millora de la biodiversitat d'aquests boscos i la creació
de llocs de treball en una zona caracteritzada pel
despoblament rural.     Publicacions pròpies
 
 Edició de la revista Paratges, que ja ha publicat 37
números.

Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de la Natura (IPCENA)
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ASSOCIACIÓ UNA SOLA TERRA

ASSOCIACIÓ UNA SOLA TERRA
C. Lluna, 41
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
BAIX EMPORDÀ
Telèfon: 972 821 292
Fax: 972 328 519
E-mail:
Web:
             unasolaterra@wanadoo.es
          www.unasolaterra.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1996

Nombre d'associats:                                   50

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Ecoropa, IFEJ.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables,
Canvi climàtic i energies contaminants, Agendes XXI,
auditories ambientals i indicadors de sostenibilitat,
Comunicació i educació ambiental, Publicacions
especialitzades

Objectius:
- Promoure el desenvolupament sostenible i projectes
ecològics en el terreny de la comunicació ambiental,
l'arquitectura i el turisme.   - Fomentar les energies
renovables i la consciència ecològica dels consumidors.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Organització de les IV Jornades Internacionals de
Vulcanologia (en el marc de la reunió internacional del
Grup de Sismologia Volcànica).
 
 El vulcanisme africà. Canvi climàtic: vigilància i
predicció de les erupcions.
 El 21 i 22 de setembre del 2006. Auditori del Casal
Marià (Olot).
 
 La sisena edició de les Jornades Internacionals de
Vulcanologia, iniciades i promogudes per Una Sola
Terra el maig del 1995, es va dedicar al vulcanisme
africà. Aquest immens continent ha despertat
l'imaginari d'exploradors, científics, escriptors i

directors de cinema. Ric en matèries primeres, vida
salvatge, grans paisatges i ètnies, pateix avui totes les
grans catàstrofes ecològiques. Els quatre cavalls de
l'Apocalipsi -la Conquesta, la Guerra, la Fam i la
Mort- són africans.
 
 Fer sortir l'Àfrica de la pobresa i el
subdesenvolupament comporta un primer pas de
conscienciació i de coneixement del seu territori i d'un
vulcanisme extraordinàriament divers que va
apassionar els qui serien els seus primers grans
divulgadors: Haroun Tazieff i Maurice i Katia Krafft.
Alguns dels seus reportatges científics més reconeguts
han estat sobre l'Erta Ale (Etiòpia), l'Ol Doinyo
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Lengai (Tanzània) i el Nyiragongo (República
Democràtica del Congo). En aquesta edició el
Conservatori Nacional de la Imatge de Nancy ens va
preparar un documental inèdit dels Krafft sobre el
vulcanisme africà, del qual ens parlaren dos dels
principals experts mundials: Roberto Carniel i Pierre
Vincent. De la mà d'aquest darrer vulcanòleg vam
conèixer la regió del Tibesti, al Txad, sobre la qual
s'ha especialitzat.
 
 El Kilimanjaro, però, ocupà un lloc preferent de les
nostres jornades, tant en l'àmbit científic, com literari o
cinematogràfic, de la mateixa manera que ja ho vàrem
fer amb els volcans Vulcano i Stromboli. La novel·la
Les neus del Kilimanjaro, d'Ernest Hemingway, va
inspirar la pel·lícula de Henry King, que va ser
presentada per l'assagista i escriptor Sam Abrams.
 
 El canvi climàtic ha fet que el casquet glacial de la
muntanya sagrada dels massais, la més alta d l'Àfrica
(5.896 metres), s'hagi reduït en un 35 % entre el 1989
i el 2005. Les seves neus perpètues podrien
desaparèixer entre el 2010 i el 2020, segons el geòleg
Lonnie Thompson, de la Universitat d'Ohio, que ha
estudiat el fenomen. El canvi climàtic va ser novament
tema de reflexió de la taula rodona final, amb la
presència de Joan Martí i Ramon Ortiz, vulcanòlegs
habituals de les jornades.
 
 El programa va coincidir amb la reunió internacional
del Grup de Sismologia Volcànica, que comportà la
presència a Olot i a les jornades d'una cinquantena
d'experts en vulcanologia. Una ocasió per convertir
durant una setmana el parc natural de la zona volcànica
de la  Garrotxa en un referent dels problemes i
objectius d'una de les ciències més interdisciplinàries
del segle xxi. 
 
 - Organització de les III Jornades d'Energies
Renovables i Medi Ambient.
 
 Residus, energia i canvi climàtic.
 
 El 20 i 21 d'octubre del 2006. Amfiteatre del
Mundial (la Bisbal d'Empordà).
 
 Un dels sectors estratègics per lluitar contra el canvi
climàtic és el dels residus. La reducció, per exemple, de
les fraccions biodegradables en dipòsit controlat ens
permetria evitar l'emissió de milions de tones de diòxid
de carboni a l'atmosfera. Una societat industrial i de
consum com la catalana és rica en les possibilitats de
valoració energètica dels seus residus.
 
 Actualment generem 16 milions de tones l'any entre
residus municipals (4 Mt/a), industrials (6 Mt/a) i de
la construcció (6 Mt/a). A aquesta xifra se li han de
sumar uns 19 Mt/a de residus ramaders, cosa que
significa una xifra global de 35 Mt/a. El consum de

residus en el nostre país representa, doncs, gairebé
6.000 kg/hab./any i 16,4 kg/hab./dia. Aquest enorme
potencial, a més de contaminar, acaba tenint una
valoració energètica per sota del 18 %, per tal com la
major part es perd en l'abocament.
 
 Ara bé, els abocadors més importants, com el de la
Vall d'en Joan, al Garraf, o el de Coll Cardús, al
Vallès Occidental, que reben 1,7 milions de tones de
residus municipals l'any, estan a punt d'esgotar la
seva capacitat. Els abocadors de Solius i Beuda, si no
s'amplien o no es troben altres ubicacions, podrien
acabar provocant una greu situació al Baix Empordà i a
la Garrotxa.
  
  Els sistemes de recollida selectiva no han assolit els
nivells previstos i la producció de residus augmenta
cada any de manera preocupant. Els mecanismes
econòmics i fiscals actuals no afavoreixen la reducció i
més aviat n'estimulen la producció. Més creixement
del PIB català, més pol·lució i més residus que
s'acumulen. Les campanyes de reciclatge no
aconsegueixen atrapar un procés dominat pels nous
productes i els nous consumidors, especialment
d'immigrants.
 
 D'altra banda, la incineració i la corresponent producció
d'electricitat, per la qual opta el sistema econòmic
dominant i les entitats financeres catalanes, té cada
cop més oposició dels perills que comporten les
emissions de dioxines, tot i que, a partir del desembre
del 2005, no poden superar els 0,1 nanograms per Mt3
de fums emesos.
 
 A França, on hi ha un moviment ecologista més
organitzat que a l'Estat espanyol, per exemple, dels
27 milions de tones que es produeixen de residus
domèstics, 13 milions són cremats en unes 130 plantes
incineradores.
 
 S'encamina, doncs, el sistema productiu català cap al
col·lapse en matèria de residus? La política ambiental
de la Generalitat, tant en el període de Convergència i
Unió (CiU) com en el del Tripartit, s'ha basat a intentar
convertir el residu en un valor energètic, però els
resultats no són encoratjadors.
 
 De la mateixa manera, tot i que en el camp de
l'energia s'ha prioritzat el paper l'eficiència, l'estalvi
i les energies renovables, som en realitat un dels països
de la  Mediterrània més endarrerits pel que fa a la
implantació de les energies del sol, un dels pilars
determinants per lluitar contra el canvi climàtic.
 
 Què està fallant? La participació i la implicació del
conjunt de la societat han estat les necessàries? Com té
previst el Pla d'Acció de Residus 2006-2012 resoldre
aquest dèficit? El decret d'ecoeficiència energètica
en els nous edificis serà una eina útil per introduir
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definitivament l'energia solar en la construcció, un
sector que aporta un 40 % de les emissions de CO2?
 
 Quin paper han de tenir els grups i les associacions
ecologistes per contribuir a fer que tant la política de
residus com la d'energia a Catalunya siguin eficients i
sostenibles?
 
 Per respondre a aquestes qüestions que interrelacionen
residus i energia, es van convocar les III Jornades
d'Energies Renovables i Medi Ambient de la Bisbal
d'Empordà els dies 20 i 21 d'octubre del 2006. Experts
i entitats ecologistes hi van ser presents per trobar una
resposta municipalista i comarcalista als problemes
plantejats. Pensar globalment i actuar localment
continua sent l'objectiu del nostre pensament
ecologista.
 
 - Organització del IX Simposi Internacional Una Sola
Terra.
 
 El decreixement per salvar la  Terra.
  
 El 13, 14 i 15 de desembre del 2006. Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.
 
 «El desenvolupament actual és com una bola de neu
que rodola pel vessant d'una muntanya. La velocitat
d'esllavissament va augmentant fins que perdem el
control. Només ens queda esperar l'impacte final»,
va dir el malaurat José Lutzenberger, que fou
ministre de Medi Ambient del Brasil, en el nostre I
Simposi Internacional Una Sola Terra, celebrat a
l'octubre del 1989.
 
 El concepte de «decreixement» parteix d'una crítica
radical al model de desenvolupament que està
exhaurint els recursos fòssils, les reserves forestals del
planeta i contaminant l'atmosfera, cosa que provoca
el canvi climàtic, incrementa la injustícia social i afecta
la supervivència de milions de persones.
 
 L'objectiu de les organitzacions i els moviments
socials que proposen el «decreixement» és generar un
nou paradigma del desenvolupament basat en la
bioeconomia i una autèntica sostenibilitat del sistema
productiu.
 
 El liberalisme i bona part de la socialdemocràcia han
integrat el desenvolupament sostenible en el marc del
creixement tradicional i això ha creat una gran confusió
ideològica en àmplies capes de la societat. És hora de
clarificar aquesta manipulació.
 
 El desenvolupisme està portant la humanitat i
Catalunya a un atzucac de difícil sortida. O optem pel
«decreixement», basat en l'estalvi i l'eficiència
energètica, o el creixement il·limitat ens portarà al
caos climàtic.

 
 Aquesta és la dicotomia que es proposà discutir en el
IX Simposi Internacional Una Sola Terra, amb la
presència d'experts i intel·lectuals reconeguts de la
crítica radical ecologista. Encara tenim l'esperança de
fer un tomb a la situació ambiental planetària. Per això,
però, caldrà un compromís més ferm per part de la
societat civil i dels sectors empresarials emergents.
 
 - Participació en la creació del canal Una Sola Terra
TV.  El canal ecològic Una Sola Terra TV
(www.unasolatierra.tv) inicià la programació amb una
sèrie de breus reportatges sobre l'impacte global del
canvi climàtic.
 
 El primer capítol que inicia la sèrie tracta sobre la
desaparició de les glaceres als Alts Pirineus i en
concret al parc de la Gavarnia. De les vuit glaceres a
més de 3.000  metres que hi havia quan Victor Hugo
va visitar la regió l'agost del 1843, ja no en queda cap.
 
 El canal Una Sola Terra TV és el primer canal de
medi ambient d'àmbit mundial que s'ha posat en
marxa. A la secció «Art i naturalesa» s'hi poden veure
reportatges sobre Eduardo Chillida, César Manrique i
Miquel Barceló, i a «Hemeroteca», entrevistes a
Jacques-Yves Cousteau, Wangari Maathai, Vandana
Shiva o Thor Heyerdahl. A la secció «Econews» s'hi
pot veure una conferència d'Al Gore.

Associació Una Sola Terra
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES
AMBIENTALS (ACCA)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES AMBIENTALS (ACCA)
C. Providència, 42, 3r
08024 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 858 153
Fax: 932 130 890
E-mail:
Web:
             acca_cat@teleline.es
          www.ambientolegs.cat
http://www.cienciesambientals.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1996

Nombre d'associats:                                   800

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Comunicació i educació ambiental, Inserció laboral
ambiental, Publicacions especialitzades, 

Objectius:
- Fomentar les relacions entre estudiants i llicenciats
en el camp de les ciències ambientals, així com
afavorir l'intercanvi de coneixements i contribuir a la
promoció, el desenvolupament i la difusió de les
ciències ambientals.  - Promocionar la llicenciatura i
els llicenciats.  - Constituir-se com a portaveu dels
llicenciats i els estudiants davant de les institucions
públiques i privades.  - Promoure la formació
continuada entre els llicenciats i els estudiants.  -
Fomentar la transdisciplinarietat de les ciències
ambientals.  - Vetllar per la qualitat de la docència en
la llicenciatura de ciències ambientals.  - Fomentar
les relacions, el debat i les estratègies comuns amb
altres grups professionals.  - Promoure la col·legiació
dels llicenciats en ciències ambientals al Col·legi
d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).  - Millorar,
canviar i innovar la societat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats de formació   - Curs d'introducció de les
energies renovables i l'estalvi energètic.
 - Curs d'orientació professional.
 - Primera jornada d'exposició de projectes ambientals
a la Universitat de Vic.
 - Participació a la jornada de portes obertes de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
 - Jornada Fundació IMFE Mas Carandell sobre els
filons d'ocupació.   
 Sortides i projectes
 - Conveni per a la producció del documental Colòmbia.
Natura i cultura per la pau i presentació d'aquest

documental al 14è Festival de Cinema de Medi
Ambient de Catalunya (FICMAC).
 - Primera sortida territorial: «Conflictes territorials a
l'Alt Empordà».
 - Segona sortida territorial: «La conca de la riera
d'Arenys».
 - Foment de projectes en la cooperació internacional.
 - Edició conjunta amb el Col·legi d'Ambientòlegs de
Catalunya (COAMB) del llibre Temps era temps,
escrit per Josep Enric Llebot.  
 Activitats de comunicació
 - Nou domini de la web de l'ACCA:
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 - Nova web en procés de disseny. 
 - Renovació del format i continguts del butlletí
electrònic de l'Associació Catalana de Ciències
Ambientals (ACCA) i el COAMB: Punt Ambiental.   
 Activitats dins la  Coordinadora Estatal de Ciències
Ambientals
 - Creació d'un grup conjunt de treball format per
l'ACCA i el COAMB.
 - Assistència a la reunió de la Conferència Espanyola
de Degans de Ciències Ambientals (CEDECA).
 - Reunió de la CEDECA amb el director general
d'Universitats del Ministeri d'Educació per analitzar i
debatre el panorama futur de la llicenciatura de
Ciències Ambientals en el nou marc europeu
d'educació.   - Assistència a la 9a i 10a JAPCA a les
ciutats de Múrcia i Salamanca, respectivament.

Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA)
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PLATAFORMA CÍVICA PER A LA
DEFENSA DE COLLSEROLA (PCDC)

PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA (PCDC)
C. Jacint Verdaguer, 48
08750 MOLINS DE REI
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 936 802 751
Fax: 936 686 107
E-mail:
Web:
             plataforma_Collserola@SoftHome.net
          www.collserola.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2001

Nombre d'associats:                                   50

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Grans infraestructures, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Protecció d'espais naturals

Objectius:
Aconseguir un nou marc de protecció per a la serra de
Collserola, i que sigui declarada parc natural.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Partits polítics  Es demana el posicionament dels
partits polítics respecte a Collserola abans de les
eleccions municipals.  
  Sant Medir  Redacció d'un escrit sobre les nefastes
conseqüències ambientals de les obres d'obertura
d'una pista forestal de 5 m a la riera de Sant Medir i
demanda de suport a entitats i administracions per
recuperar la riera.   S'envien cartes a les institucions
responsables, que contesten sense entrar al fons de la
qüestió. No hi ha un debat real sobre les actuacions.
Responem per expressar la nostra disconformitat. 
S'estableix un protocol per a la recuperació de la vall
de Sant Medir.   Molins de Rei  Vial de Cornisa:  -
Actes diversos: xerrada contra el vial de Cornisa a
Molins de Rei.   - Preparació d'un recorregut pel vial
de Cornisa al mes de març, entre altres actes.
Caminada «No al vial de Cornisa». Èxit de les
caminades populars contra aquest vial projectat pel

Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya
(PITC), contra el qual la PCDC ha presentat
al·legacions.  - Fòrum Molins 21. Es convida el
conseller Nadal i aquest promet que no es farà el vial
de Cornisa. El dia 22 de març es va fer un debat al
Fòrum 21 de Molins de Rei. La plataforma «No al vial
de Cornisa» es va negar a ser a la taula perquè
l'organització del debat polític no va comptar amb
nosaltres per «excés de ponents». L'alcalde va dir
que l'alternativa és l'ampliació de la carretera de
Caldes, també prevista al PITC. Pel que fa al tram
Sant Cugat-Montcada, es podria «substituir» per la
carretera de ronda de Sant Cugat i de Cerdanyola.
Seguiment d'aquests trajectes alternatius.  - Es
recorda que s'han aprovat mocions contra el vial de
Cornisa al Papiol i a Sant Cugat i que dimecres
s'aprovarà a Molins de Rei. La qüestió fonamental és
aconseguir que s'esborri del Pla Territorial Metropolità
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de Barcelona.  - La riera no té aigua a causa d'unes
obres; s'ha denunciat el fet.  
  Cerdanyola  Cerdanyola: bicicletada. Comencen les
obres del sincrotró.  Acte sobre la Plana del Castell:
Manel Larrossa presenta una nova proposta per a la
Via Verda, amb una reducció del 20 % de la superfície
urbanitzable.  
  Sant Cugat  Permuta de l'Ajuntament de Sant Cugat
per protegir can Montmany.  
  Sant Just  Seguiment del conveni entre l'Ajuntament
de Sant Just i promotors privats per tal de salvar de
l'edificació part de la vall de Sant Just. Es traspassa
superfície edificatòria de la vall a zones urbanes.  Es fa
un conveni amb propietaris: a l'àrea del PEIN no s'hi
construeix, però sí a d'altres zones verdes.  Vigilància de
les actuacions de l'Ajuntament als límits del parc. Es
parla amb el sotsdirector d'Urbanisme, que diu que no
coneix les activitats de la  Plataforma en Defensa de
la Vall i suggereix un recurs previ al contenciós.  
  Esplugues de Llobregat  Acte de la Plataforma
contra el Pla Caufec.  Sant Feliu  Seguiment del tema
del «Vial d'accés proposat a la cimentera CEMEX de
Sant Feliu de Llobregat». El vial proposat travessa
l'espai Xarxa Natura 2000. La PCDC reitera la nostra
oposició a un nou vial que afectaria l'espai natural de
Collserola i que el veritable problema és la ubicació
d'aquesta activitat industrial que ocasiona un impacte
sever sobre la salut de les persones i dels ecosistemes.
Cal plantejar un pla de clausura d'aquesta activitat en
els terminis adequats. La PCDC decideix presentar
al·legacions.     Barcelona  - Ajuntament de
Barcelona: cal discutir amb l'Ajuntament la seva
posició envers els límits del parc al municipi.  - Can
Caralleu: ampliació del Costa Llobera.  - Tibidabo:
defensa de l'alzinar on s'ha de construir un pèndol.
Es fa una crítica a l'Ajuntament per la seva pretensió
d'ampliar les atraccions mentre la Generalitat està en
procés de protegir Collserola incloent la major part a
la  Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. Nota de
premsa contra la pretesa ampliació del Parc del
Tibidabo.  S'aprova la primera modificació del PGM al
Tibidabo. La PCDC parla amb el director de la
societat del Parc, Carles Martí, i proposa la
requalificació com a zona verda d'algunes parts del
Parc. Es prepara un escrit amb el nostre
posicionament respecte a aquesta ampliació, que es
considera inadequada.  Reunió de la Subcomissió
d'Urbanisme del Consorci a l'Ajuntament de
Barcelona. La PCDC expressa la seva preocupació per
l'accés massiu al Parc.  - Nova agressió a Collserola:
la passarel·la sobre la carretera de Vallvidrera.
Jacqueline ens informa que el Consorci ha aprovat la
realització d'una obra «faraònica» amb la finalitat de
donar continuïtat a la carretera de les aigües en travessar
la carretera de Vallvidrera amb una passarel·la a uns
cinc metres per sobre la carretera. L'impacte i el cost
econòmic són inacceptables. Les avingudes de Peu del
Funicular i de Vallvidrera han adreçat sengles cartes a
l'alcalde Clos, a Salvador Milà, conseller de Medi

Ambient, al síndic de greuges i al director gerent del
Consorci.     Generalitat  Preparació d'al·legacions al
PITC.  Estudi del Pla Territorial Metropolità, que
significarà un canvi important en la concepció de l'espai
natural.   Ampliació de Xarxa Natura 2000 al parc de
Collserola; converses amb la  Generalitat.
Al·legacions a la proposta de Xarxa Natura 2000,
requeriment per tal que sigui declarat Xarxa Natura
2000 no només l'àrea del PEIN, sinó tot el PEPCO.
Anàlisi de les àrees a incloure en les al·legacions. 
Finalització de les al·legacions de Xarxa Natura 2000. 
El nou PITC de la Generalitat continua tenint en
compte la construcció del vial de Cornisa.  Converses
amb tècnics i polítics referent a la declaració de parc
natural i de Xarxa Natura 2000.  De moment el tema
de parc natural està aturat a l'espera que els
ajuntaments es posin d'acord. Consorci del Parc de
Collserola  - Comissió d'Urbanisme del Consorci:
necessitat de reunions abans de tres mesos davant del
sorgiment de situacions noves. La PCDC vol tenir un
representant a la comissió, però com que no té entitat
legal, no accepten aquest representant. Es demana
informació a [memòria]   	 	 	 	 	 	 	 	 	la Comissió d'Urbanisme
sobre la tala d'arbres del futur pèndol.  - Representació
de la PCDC al Consell Consultiu del Consorci de
Collserola. S'ha demanat per escrit la presència d'un
representant de la PCDC. El Consorci la considera
representada per les seves entitats. La PCDC té veu,
però no vot. - Les reunions dels ajuntaments per tal de
fixar els límits del parc ja han conclòs, però no s'ha
parlat del pla d'usos ni de les infraestructures viàries. 
Parc. Estat del parc Les nevades han destruït pins i
alzines. Estassades preventives contra incendis: S'ha
de fer un seguiment de l'obertura de noves pistes
antiincendis, eixamplament de camins i altres
estassades al bosc. Es consultarà el CREAF i els
Bombers.   La PCDC forma part del projecte «Bici».
Assistència a l'acte sobre les rieres de
Collserola.Actes i informació publicada sobre la
problemàtica de Collserola - Ateneu Barcelonès:
preparació i organització del tercer acte a l'Ateneu
Barcelonès sobre Collserola. Tema proposat per a
aquest any «Collserola i el PTM. Debat sobre les
infraestructures». Finalització de la preparació de l'acte
a l'Ateneu Barcelonès: el tema haurà de ser general i
no concret, se centrarà a parlar de Xarxa Natura 2000 i
del parc natural. Es convidarà Francesc Llimona, biòleg
del Consorci, i els redactors del PTMB del DMAH i
de la Plataforma pel Transport Públic. Es convidarà
representants de cada ajuntament i se'ls preguntarà
com s'han posicionat respecte de la Xarxa Natura
2000 i el parc natural, i del pla territorial i les
infraestructures. - Televisió La 2: preparació d'un
programa conjuntament amb Escarabajo Verde.  
BTV: presència de Lluís Llerena en un debat sobre
Collserola; poca representació de la PCDC. -
Bicicletada urbana a Cerdanyola en protesta per la
construcció a la Via Verda. Plataforma: informació
sobre el parc de Collserola Preparació de la informació
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sobre el parc de Collserola per als estudiants que la
demanen.    

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC)
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LIMNOS (ASSOCIACIÓ DE DEFENSA DEL
PATRIMONI NATURAL DE BANYOLES I
COMARCA)

LIMNOS (ASSOCIACIÓ DE DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL DE BANYOLES I
COMARCA)
Pl. dels Estudis, 2 (Edifici Museu Darder)
17820 BANYOLES
PLA DE L'ESTANY
Telèfon: 972 574 467 (Museu Darder)
Fax: 
E-mail:
Web:
             limnos@limnos.org
          www.limnos.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1987

Nombre d'associats:                                   121

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Ecologistes de Catalunya.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Ordenació del territori, Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges

Objectius:
- Aplegar les persones que s'interessen per la defensa
del patrimoni natural.  - Fomentar i divulgar la
consciència i la sensibilitat social per la protecció i la
restauració dels ecosistemes naturals.   - Estudiar,
protegir i divulgar la riquesa natural de Banyoles i
comarca a través del foment de la coordinació i la
mobilització en defensa del patrimoni natural i
l'intercanvi de coneixements amb altres grups i
organismes que treballin qualsevol ciència
relacionada amb la natura.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Àrea de divulgació, educació ambiental, residus i
activitats  - Elaboració del cens anual d'aus aquàtiques
hivernants al riu Fluvià, entre la resclosa de Serinyà i
l'illa de Fares, a l'estany de Banyoles i zones del
voltant i el pla de Martís.   - Confecció d'un informe
sobre l'evolució de la contaminació per purins al Pla de
l'Estany i els continguts de nitrats en les aigües de
diferents pobles en els darrers anys.   - Balanç sobre la
generació de residus municipals al Pla de l'Estany. Hi
reclamàvem que s'impulsin programes basats en el
sistema del «residu mínim» i del «porta a porta», que
han tingut bons resultats en alguns municipis catalans.
  - Anàlisi de l'estat del riu Fluvià (d'acord amb el
Projecte Rius) a la zona de l'illa de Fares, amb una
sessió d'anellament d'ocells.  - Edició i distribució del
prospecte de promoció de l'entitat Amb tu... guanyarem

la partida, que té com a eix central el retorn de la
llúdriga a l'Estany.  - La diada de Sant Jordi vam
instal·lar una parada de venda de roses i llibres i de
distribució de material de l'entitat, conjuntament amb
membres de la Plataforma No a la MAT.   - Activitat
de neteja de deixalles a l'interior de l'estanyol d'en
Cisó. L'actuació va coincidir amb la celebració del Dia de
l'Estany i es va fer com a acte reivindicatiu i
constructiu per demostrar què vol dir en realitat
«netejar l'Estany».  - Lliurament de premis i
inauguració de l'exposició del VI Concurs de Fotografia
de la Natura, que aquest any estava dedicat als boscos.
 - Convocatòria, conjuntament amb el Centre d'Estudis
Comarcals i la  Facultat de Ciències de la Universitat
de Girona, del VII Concurs de Fotografia de la 
Natura per a l'any 2007, que estarà dedicat en aquesta
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ocasió a l'aire.   - El juliol vam fer la ja habitual
trobada d'estiu de socis. Vam parlar d'una manera
relaxada de diversos possibles projectes per tirar
endavant en un futur immediat en relació amb la
protecció del medi ambient a la comarca.   - El
setembre vam participar a la Festa de la Diversitat del
barri de la Farga de Banyoles; hi vam instal·lar una
parada amb material de difusió de l'entitat.  - A
l'octubre vam fer la segona visita de control al tram
de riu que tenim adoptat al riu Fluvià. Hi vam fer un
anellament d'ocells.  - Confecció, al llarg de tot l'any,
del Noticiari Naturalista del Pla de l'Estany, amb el
recull de les diverses observacions de fauna aportades
per diversos col·laboradors.  - Revista trimestral La
Llúdriga. Hem editat els quatre números
corresponents a l'any 2006.  - Publicació d'articles a la
revista mensual comarcal L'Ham sobre temes
diversos que fan referència a qüestions ambientals
d'interès general.  - Actualitzacions de les
informacions que conté el web de l'entitat
(www.limnos.org).  
 Àrea de defensa del patrimoni natural  - Amb altres
entitats ecologistes catalanes, vam presentar a
Barcelona un document en què sol·licitàvem la
retirada del Pla d'Infraestructures de Transport de
Catalunya (PITC) i demanàvem la redacció d'un nou
PITC sota les bases de les Directrius Nacionals de
Mobilitat i el nou planejament territorial, entre
d'altres qüestions relacionades.   - Oposició,
conjuntament amb un grup de veïns de Serinyà, a la
creació d'un polígon industrial en aquest municipi.   -
Conjuntament amb l'Associació de Veïns de Vilert,
hem treballat en relació amb la problemàtica de les
extraccions d'àrids al Fluvià a la zona de Vilert.   - Amb
l'Ajuntament de Sant Ferriol vam tractar la proposta
que havia sorgit d'instal·lació d'una planta de triatge
de residus en aquest municipi i els vam passar
informació dels valors naturals d'aquesta zona i sobre
la proposta de parc natural de l'Estany.   - Presentació,
conjuntament amb altres entitats ecologistes
gironines, d'al·legacions a la proposta d'ampliació de
la Xarxa Natura 2000 realitzada per la  Generalitat de
Catalunya. Malauradament només formen part
d'aquesta xarxa el Pla d'Espais d'Interès Natural
(PEIN) de l'estany de Banyoles, el PEIN de
Rocacorba i la llera del riu Fluvià. No s'hi han inclòs els
dos espais que proposava LIMNOS: el Ritort i
estanyols de Sant Miquel de Campmajor i les valls del
Terri i el Revardit.   - Vam sol·licitar a l'Ajuntament
de Banyoles un control més efectiu de la contaminació
acústica que provoquen els establiments de restauració
i d'oci nocturn del front de l'Estany que tenen
terrasses a l'aire lliure i que es facin respectar els
límits de decibels que marca el Reglament d'Activitats
de l'Estany (RAE).   - Arran de la denegació per part
de la Comissió d'Urbanisme de Girona de l'aprovació
del pla parcial urbanístic UP5 (situat entre la Farga,
can Puig i la ronda Monestir de Banyoles), perquè no
protegia prou la riera Canaleta, que se sumava a

l'anterior denegació per part d'aquesta mateixa comissió
del pla parcial de la UP8 (carretera de Vilavenut),
reclamem un pacte de ciutat pel futur urbanístic de
l'eix la Farga-Monestir-can Castanyer per aconseguir
per a aquesta zona una planificació urbanística
moderna, de qualitat, participativa i que preservi i
potenciï el patrimoni que es deriva de l'aprofitament
secular de l'Estany per part de la ciutat.   - Suport a la
Plataforma de la Vall de Miànigues i presentació d'una
al·legació al Pla d'Ordenació Urbana Municipal
(POUM) de Porqueres, en què demanàvem l'aturada
del procés de tramitació d'aquesta nova normativa fins
que s'aprovés el Pla Director Urbanístic del Pla de
l'Estany, amb l'objectiu d'evitar l'existència de
plantejaments contradictoris. L'Ajuntament de
Porqueres ha fet cas, de moment, de les reclamacions
i el mes de desembre va aturar temporalment el
POUM a l'espera del resultat dels treballs inicials del
Pla Director. El desembre la  Plataforma va organitzar
una caminada popular per les zones afectades que va
reunir unes 200 persones.   - Vam fer constar a
l'Ajuntament de Banyoles la nostra oposició a la creació
d'una pista d'atletisme al parc de la Draga, en
considerar que aquest equipament desvirtua
completament el concepte inicial d'aquest parc, que
s'entenia com a espai a mig camí entre una zona verda
i una natural.   - Creació, juntament amb diversos
usuaris d'horts i altres ciutadans, de la Plataforma en
Defensa dels Horts i els Recs de Banyoles, amb la
intenció de sumar esforços per evitar que l'actual
creixement urbanístic de Banyoles destrueixi valors
naturals i patrimonials. La primera actuació de la
plataforma ha estat l'elaboració d'un manifest en
defensa dels horts i els recs de Banyoles, en què es
demana a l'Ajuntament, entre altres coses, que
emprengui les actuacions necessàries per preservar els
horts vinculats a la xarxa de recs, i s'ha començat la
corresponent recollida d'adhesions a aquest manifest. 
- Hem continuat el contacte amb la Plataforma No a la
MAT. També hem fet el seguiment de les notícies que
han sorgit sobre aquesta impactant infraestructura i
n'hem fet difusió a la revista La Llúdriga. Cal tenir
present que, segons el nou traçat presentat per la
Generalitat el mes d'agost, hi continua havent tres
municipis del Pla de l'Estany afectats per aquest
projecte: Palol de Revardit, Cornellà del Terri i
Vilademuls. 
 
 - La llúdriga torna a l'estany de Banyoles. Al mes de
maig vam fer la primera troballa d'unes restes
d'excrements de llúdriga i posteriorment se n'han
anat trobant més.     Àrea de relació amb altres entitats,
seguiment de qüestions que afecten el medi ambient i
organització  - Participació en una xerrada organitzada
per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en què vam
parlar sobre temes generals de medi ambient a la
comarca.  - Assistència a les dues primeres reunions,
organitzades pel Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat, sobre el pacte
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territorial del món rural de Catalunya.  - Adhesió al
manifest inicial de la campanya de reducció de residus
«Fem el primer pas. Entitats catalanes per la reducció
de residus», que promou la Plataforma Cívica per la
Reducció de Residus, i distribució d'informació sobre
aquesta campanya entre diferents entitats de la
comarca.   - Assistència a l'assemblea de la Federació
Ecologistes de Catalunya. Al llarg de l'any hem
continuat mantenint el contacte amb la federació.   -
Entrevista i reportatge sobre LIMNOS, publicats a la
revista Nat del mes de maig.  - Vam assistir com a
entitat fundadora a la presentació a Girona del Centre
per a la Sostenibilitat  Territorial, que vol ser un
referent dins l'àmbit català de la nova cultura del
territori.  - Reunions amb el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i amb Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV), a petició d'aquests grups polítics, per parlar dels
temes relacionats amb el medi ambient de la ciutat de
Banyoles i la comarca del Pla de l'Estany, amb vista a
la preparació del programa electoral d'aquestes
formacions polítiques per a les eleccions al Parlament
de Catalunya 2006.   - Sol·licitud d'una subvenció de
12.344 euros a la  Fundació Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya per a la redacció d'un pla de gestió de
la reserva de fauna salvatge de l'illa de Fares. El
projecte el portaran a terme quatre estudiants de
Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.   -
Participació en la confecció d'un estudi sobre els valors
naturals de la riera Casinyola (que neix a prop del
nucli de Galliners i desemboca al Fluvià, al costat de
Bàscara), afectada pel traçat previst del tren d'alta
velocitat (TAV). La finalitat de l'estudi és tenir més
fonaments per donar suport a la proposta de traçat del
TAV entre Vilademuls i Pontós, que fa el Consell
d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA).  -
Al llarg de l'any hem mantingut diverses reunions
amb diferents administracions, sobretot comarcals.
Cal remarcar les trobades amb el Consorci de l'Estany
sobre l'estat d'execució del Projecte Life de l'estany de
Banyoles. També ens hem trobat, durant l'any, amb
altres entitats i plataformes per tractar sobre diverses
problemàtiques ambientals, tant d'àmbit comarcal com
més general.   - Hem continuat fent el recull de
notícies, normatives o legislacions diverses que podien
tenir relació directa amb la conservació del medi
ambient, tant d'àmbit comarcal com més general.   -
Hem seguit incorporant publicacions a la biblioteca de
l'entitat (15 llibres) i a l'hemeroteca (33 volums de 15
títols diferents i 56 butlletins de 24 títols diferents).   -
Hem continuat els treballs d'organització de l'arxiu de
documentació diversa de l'entitat i hem mantingut el
servei d'atenció de consultes i informació, els dimecres
de 18 a 20 h, en l'espai provisional amb què comptem
als locals de l'Escola de Natura de Banyoles. 

LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca)
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ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA PICAMPALL
DE LES TERRES DE L’EBRE

ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA PICAMPALL DE LES TERRES DE L’EBRE
Pl. Major, 5
43580 DELTEBRE
BAIX EBRE
Telèfon: 661 167 951
Fax: 
E-mail:
Web:
             info@picampall.org
          www.picampall.org
picampall@yahoo.es

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2006

Nombre d'associats:                                   63

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Xarxa de Custòdia del Territori, WWF, parc nacional
del delta de l’Ebre, parc nacional dels Ports.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Turisme sostenible, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
- Participar, fomentar i donar suport a la recerca per a
la conservació dels valors ornitològics.
 
 - Promoure l'intercanvi de coneixements i
experiències vinculades a la tasca de l'associació.
 
 - Facilitar suport tècnic i científic a promotors
d'iniciatives que persegueixin assolir algun dels
objectius de l'associació.
 
 - Proposar i fomentar models d'ús del territori
compatibles.
 
 - Identificar, prevenir i mitigar els impactes negatius
sobre la diversitat biològica.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- S'ha dut a terme el projecte de cens de la població
nidificant, caracterització de l'hàbitat i paràmetres
reproductors en el Emberiza schoeniclus witherbyi al
parc natural del delta de l'Ebre. A Catalunya, la
principal població reproductora d'aquesta subespècie
es troba al delta de l'Ebre i està representada per unes
50-100 parelles, totes dins dels límits del parc natural.
Aquesta petita població representa una part molt
important del total de 125-210 parelles repartides per
tot Espanya. Taxó catalogat al nostre país com «en
perill», es troba en clara regressió, pràcticament en risc
immeditat d'extinció, sembla ser que principalment a
causa de la pèrdua i la transformació del seu hàbitat.
També, de forma indirecta, li ha pogut afectar

negativament l'abús en l'ús d'insecticides i
herbicides. Així doncs, donats els seus requeriments
ecològics, és alhora un interessant indicador de l'estat
en què es troben les nostres zones humides. Gràcies a
les dades obtingudes amb aquest estudi hem pogut
determinar els factors més importants de la seva
disminució, així com millorar les mesures preses tant
pel que fa a la seva gestió i conservació com per als seus
hàbitats.
 
 Les accions realitzades dins d'aquest projecte son:      -
Cens de la població reproductora.
     - Cartografia de les localitats de cria.
     - Caracterització dels tipus d'hàbitat que el subjecte
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selecciona per a la reproducció.
     - Estimació dels paràmetres reproductors de l'espècie.
     - Establiment d'unes bases científiques per a la
conservació i la gestió del repicatalons i dels seus hàbitats
al parc natural del delta de l'Ebre.
 
 
 - S'ha creat l'Escola d'Ornitologia Picampall. Aquest
projecte va néixer amb la vocació d'oferir a aquelles
persones interessades en l'ornitologia una oportunitat
per aprofundir en el coneixement dels diferents
aspectes relacionats amb les aus del nostre territori de
forma orientada i contínua. Pretén convertir-se en una
porta oberta per aprofundir en el món de les aus d'una
manera rigorosa i metòdica alhora que amena, dinàmica
i participativa, de la mà d'un grup de persones expertes
en temes com la identificació, l'anellament, la gestió, la
fotografia, etc. Dins del programa de l'escola s'han
organitzat sis cursos i quatre tallers relacionats amb el
món de les aus.
 
     - Curs d'introducció a l'ornitologia al parc natural del
delta de l'Ebre: 23 participants.
     - Curs d'introducció a l'anellament científic d'aus: 9
participants.
     - Curs d'introducció a l'ornitologia al parc natural
dels Ports: 15 participants.
     - Curs d'anellament en època de reproducció: 9
participants.
     - Cursos d'introducció a l'ornitologia al parc natural
dels Ports: 16 participants.
     - Taller d'anellament I: 9 participants.
     - Taller d'anellament II: 16 participants.
     - Taller d'anellament III: 19 participants.
     - Taller de caixes niu: 17 participants.
     - Curs d'identificació de gavines i xatracs: 7
participants.
 
 - S'han publicitat els cursos i la imatge de l'escola i
l'associació d'una manera àmplia dins l'àmbit de les
Terres de l'Ebre i també fora. S'han utilitzat diferents
mitjans per poder fer arribar la informació d'una
manera fàcil i directa als diferents sectors de la població:
 
     - Pòsters amb la programació anual de l'escola.
     - Pòsters de cada curs.
     - Fòrums ornitològics a Internet: Auscat i Avesforum.
     - Correus electrònics.
     - Articles a la premsa local i entrevistes radiofòniques.
     - Butlletins informàtics dels parcs: Soldó.
     - Camisetes de Picampall.
 
 
 - S'han presentat al·legacions al projecte d'ampliació
de la Xarxa Natura 2000, en les quals es manifesta
que:       - La proposta que pretén protegir 6.711,5  ha
en l'àmbit terrestre i 33.000 ha en l'àmbit marí és un
gran pas per preservar la diversitat de la zona. Malgrat
això, la considerem insuficient per assegurar la

conservació global de les espècies i dels hàbitats de la
principal zona humida de Catalunya i del Mediterrani
Occidental.           - Les àrees incloses en l'actual proposta
de Xarxa Natura 2000 engloben una gran part de les
àrees de reproducció de les espècies marines i aquàtiques
de l'annex I de la Directiva d'aus, però no cobreixen la
major part de les zones d'alimentació i de repòs de les
espècies hivernants, reproductores i migratòries.
 
 Per aquests motius es considera insuficient l'actual
proposta de la Xarxa natura 2000, principalment pel
que fa a aquests àmbits fonamentals:
 
 a) Els arrossars de la plana deltaica.  b) La delimitació
de la zona marina actual exclou de forma evident la
zona on s'ha projectat la construcció d'un parc eòlic
marí.  c) La delimitació de l'actual proposta referent a la
zona fluvial de l'Ebre tampoc obeeix a cap tipus de
criteri científic.  d) La proposta de delimitació actual de
la Xarxa Natura 2000 exclou algunes maresmes del
delta de l'Ebre, fora del parc natural i del PEIN, que
tenen gran valor ecològic, amb un elevat número
d'espècies i d'hàbitats inclosos en la Directiva
d'hàbitats i la Directiva d'aus.  e) Per últim, també
s'exclouen importants trams dels barrancs de Sant
Antoni, de Lledó i de la Galera.
  
 En resum, es considera que solament si s'inclouen
aquests espais es pot assegurar la conservació de les
espècies del delta de l'Ebre i s'assegura el futur de la
gent que habita aquestes terres, així com les activitats
tradicionals i el seu gran valor paisatgístic. La proposta
actual sembla inviable si no es declaren les
ampliacions que es presenten en aquestes al·legacions.

Associació Ornitològica Picampall de les Terres de l’Ebre
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FUNDACIÓ PERE TARRÉS

FUNDACIÓ PERE TARRÉS
C. Numància, 149-151
08029 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 301 606
Fax: 934 196 268
E-mail:
Web:
             pvives@peretarres.org
          www.peretarres.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1985

Nombre d'associats:                                   205

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'aigua, Ecosistemes aquàtics, Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Comunicació i
educació ambiental

Objectius:
Educació en el temps lliure, formació i protecció de la
infància i la joventut:  - Realització d'accions
educatives, especialment l'educació en el lleure,
l'educació ambiental, l'excursionisme i el turisme
social i cultural.
 - Formació de professionals i voluntaris en àmbits
educatius, culturals i de benestar social.
 - Difusió de recursos educatius i edició de publicacions.
 - Formació universitària i recerca.
 
 En la intervenció educativa, la finalitat dels centres
d'educació ambiental és la de contribuir a l'esforç
pedagògic que es fa arreu del nostre país per
sensibilitzar els infants, joves i adults i esdevenir
eines de desenvolupament local en el marc de la
sostenibilitat:  - Conservar el medi ambient.
 - Conèixer els conceptes essencials pel que fa al
funcionament dels sistemes naturals. 
 - Obtenir criteris per a un ús sostenible dels recursos
naturals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Línies d'acció en matèria d'educació ambiental durant
l'any 2006
 
 Promoció de l'educació ambiental entre els infants,
joves i adults, des de cursos de formació especialitzats
fins a la gestió i la intervenció directa de programes
d'educació ambientals adreçats a tot el públic, però
especialment al públic escolar en període lectiu i al
públic familiar en caps de setmana i període de
vacances.

 
 Adreçar a la població recursos educatius i publicacions
en matèria d'educació ambiental per tal de facilitar
l'aprenentatge i el canvi d'actituds vers el medi
ambient i la seva conservació i millora.
 
 Impulsar la formació en educació ambiental,
especialment dins del col·lectiu d'educadors
ambientals, mestres i professionals de l'educació.
 

Pàgina 187 de 299

mailto:pvives@peretarres.org
http://www.peretarres.org


 Facilitar eines per desenvolupar criteris de
sostenibilitat en les activitats educatives, entre les
entitats socials, especialment les escoles i les entitats
de lleure educatiu.
 
 
 Les principals línies d'acció s'han establert en:
 
 - La gestió directa de nou centres d'educació ambiental
i estudi de la natura i un centre de cooperació i
solidaritat, repartits per tot el territori català, on es
desenvolupen nombroses activitats de coneixement i
interpretació del medi natural i social, destinades i
adaptades als diferents nivells d'edat i adreçades
fonamentalment al públic escolar, així com altres
col·lectius, com els centres de lleure, les associacions
i les entitats socials. Aquesta activitat ha arribat a
més de 18.000 participants.
 
 - La formació docent a través del programa d'educació
ambiental, adreçat a educadors ambientals, mestres,
llicenciats i persones interessades en el camp del medi
ambient i el seu vessant educatiu. Hi han participat 35
alumnes.
 
 - Una àmplia oferta de cursos monogràfics de temàtica
especialitzada, astronomia, cartografia, meteorologia,
jocs de sostenibilitat, vegetació, fauna, excursionisme,
etc.
 
 - Participació activa en entitats de caire ambiental,
congressos, xerrades i seminaris.  - Centre de
documentació i recursos d'educació ambiental situat a la
Biblioteca de l'Escola Universitària d'Educació Social
de la Fundació  Pere Tarrés, amb seu a Barcelona, al
carrer Santaló, núm. 37.  - Publicació i edició de
materials, llibres i recursos pedagògics de divulgació per
a la sensibilització i l'educació ambiental.
 Durant l'any 2006 s'ha elaborat un nou llibret de
Quadern Blau de «Reconeixement d'espècies
marines» i un pòster sobre els problemes ambientals al
mar.
 
 - Estudis d'ecoconsultoria i auditoria ambiental per a
activitats i entitats socials. S'han fet tres estudis
d'entitats socials de Barcelona ciutat.  
 Activitats d'educació ambiental a les escoles de natura
 
 Els 10 equipaments on s'han realitzat les activitats són:
 
 - Escola del Joc i l'Expressió de Mas Po Canyadó
(Vallès Occidental).
 - Centre d'Educació Ambiental La  Ruca (Moianès-
Bages).
 - Escola de Natura del Collsacabra (Osona).
 - Escola de Natura La Sala (Alt Berguedà).
 - Escola del Mar Artur Martorell (Baix Penedès).
 - Escola dels Volcans Mas Coll de Dalt (Garrotxa).
 - Escola de Natura La Cot (Garrotxa).

 - Escola de Natura Talamanca (Bages).
 - Escola del Cel Montsec-Mur (Pallars Jussà).
 - Escola de Cooperació i Solidaritat La Conreria
(Maresme).  
 Activitats de formació realitzades l'any 2006
 
 -Curs de 250 hores d'educadors ambientals, 17a
edició. Hi han participat 35 alumnes.  - Cursos
monogràfics de 20 hores en matèria d'educació
ambiental: «Astronomia i mitologia», «Meteorologia,
orientació i cartografia», «La fauna i l'educació
ambiental», «Les plantes i l'educació ambiental»,
«Dels residus, què en fem?», «Jocs de sostenibilitat»,
«Fem campaments i rutes», etc. Hi han participat uns
200 alumnes.  - Sessions de natura i educació
ambiental en més de 60 cursos de monitors de lleure i
més de 10 cursos de directors de lleure. Hi han
participat uns 2.200 alumnes.  
 Activitats a les escoles
 
 S'han realitzat sis tallers a les escoles, sobre jocs de
biodiversitat, tallers de sostenibilitat i tallers d'energia
solar.
 S'han realitzat estades escolars de dos/tres dies de
durada en els equipaments amb més de 40 escoles
participants.
 S'han realitzat uns 25 crèdits de síntesi per a primer i
segon cicle de l'ESO.  
 Publicacions  S'han repartit exemplars del Quadern
Blau de «Reconeixement d'espècies marines» entre
els escolars de cicle mig, cicle superior i ESO. S'ha
fet difusió del pòster dels problemes ambientals del mar
a totes les escoles participants.

Fundació Pere Tarrés
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INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA
NATURAL

INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL
C. del Carme, 47
08001 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 248 582
Fax: 932 701 180
E-mail:
Web:
             ichn@iec.cat
          ichn.iec.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2000

Nombre d'associats:                                   994

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Institut d'Estudis Catalans

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Agendes XXI, auditories ambientals i indicadors de
sostenibilitat

Objectius:
La Institució Catalana d'Història Natural és una societat
científica que té per finalitat promoure l'estudi i la
divulgació dels coneixements referents als éssers i els
sistemes naturals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Sessions científiques  - 14 de febrer del 2006, Facultat
de Biologia, Universitat de Barcelona. «Assembling
the fungal tree of life: progress and classification.
Assessing fungal diversity of foliar endophytes», a
càrrec de François Lutzoni, professor associat del
Departament de Biologia de la Universitat de Duke
(Durham, Estats Units).  - 9 de març del 2006,
«Biogeografia i evolució dels rèptils i amfibis a la
Mediterrània occidental», a càrrec de Salvador
Carranza, investigador Ramón y Cajal, Universitat de
Barcelona (UB).  - 15 de març del 2006,
«Microespeciació i evolució vegetal a la  Mediterrània
occidental: què coneixem i què ens cal conèixer», a
càrrec de Josep Rosselló, professor titular de la

Universitat de València (UV) i investigador de
l'equip de biologia molecular del Jardí Botànic de la
UV.   - 29 de març del 2006, «Nous mètodes en
l'estudi de l'evolució: exemples en les asteràcies», a
càrrec d'Alfonso Susana i Joan Vallès, Institut Botànic
de Barcelona (CSIC) i Facultat de Farmàcia de la UB.  -
 31 de març del 2006, «Els boscos madurs de la
Garrotxa», a càrrec de Joan Montserrat i Antoni
Agelet, a la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot.   - 8
d'abril del 2006, «La teixeda de Lliurella», a càrrec de
Sergi Vila, al Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca.   -
 27 d'abril del 2006, «El món vist amb vuit ulls: les
aranyes com a model per a l'estudi de la gènesi de la
biodiversitat», a càrrec de Miquel Àngel Arnedo,
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investigador Ramón y Cajal, UB.   - 7 de maig del
2006, «Introducció al reconeixement de les papallones
diürnes», a càrrec de Rafael Carbonell i Mike
Lockwood.  - 9 de maig del 2006, «Introns del grup I
com a marcadors moleculars en els estudis de
coevolució planta-fong», a càrrec de Mari Paz Martín i
Javier D. Uribeondo, investigadors del Reial Jardí
Botànic de Madrid.  - 21 de maig del 2006, «Els
rapinyaires diürns de Sant Feliu de Pallerols», a càrrec
de Fran Trabalon.   - 23 de maig del 2006,
«Biogeografia a escala planetària; restes de la
colonització terrestre pels artròpodes al devonià», a càrrec
de Gonzalo Girbet, professor associat al Departament
de Biologia d'Organismes i Evolutiva i al
Departament de Zoologia d'Invertebrats del Museu de
Zoologia Comparativa de la Universitat de Harvard.  -
9 de juny del 2006, «Les plantes més amenaçades de
la  Garrotxa», a càrrec de Xavier Oliver.  - 2 de juny
del 2006, «Com promoure la recerca naturalista», amb
la participació de Martí Boada, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Joan Pino, de la  ICHN, i
Jordi Sargatal, de la Fundació Territori i Paisatge, i
moderat per Josep Vila, de la Delegació de la Garrotxa
de ICHN.  - 16 de juny del 2006, «El patrimoni
geològic de la  Garrotxa: amenaces i protecció», a càrrec
de Llorenç Planagumà.   - 30 de novembre del 2006,
«La iniciativa del gran connector natural europeu...
passant per la Garrotxa», a càrrec de Josep Maria
Mallarach.     Jornades i seminaris  - 28 d'abril del
2006. Commemoració del 30è aniversari de la
publicació del Llibre Blanc de la gestió de la natura als
Països Catalans (ICHN-Fundació Territori i Paisatge).  
- 2 de juny del 2006. Jornada «Com es pot promoure
la recerca naturalista?».  - 18 d'octubre del 2006.
Jornada sobre la recerca i la gestió dels espais costaners
i marins protegits als Països Catalans (sessió conjunta
ICHN-Societat Catalana de Biologia). 
 
   Col·laboració amb altres entitats  - Del 20 al 22
d'octubre, XIV Trobada del Grup Europeu de
Carofitòlegs, a Barcelona (Universitat de Barcelona).  -
Del 22 al 30 de juliol, Universitat de Ponent de les
Ciències de la Natura, a Seròs (Universitat Catalana
d'Estiu).      Cursos naturalistes  - 11 i 12 de febrer del
2006, «El GPS i el SIG MiraMon: combinació de
cartografia amb captura i descàrrega de dades de
camp», a càrrec de Lluís Pesquer i Eduard Luque,
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  - 29 i
30 d'abril del 2006, «Sistemes naturals del parc
natural regional del Port del Comte (l'Alguer) i del
nord-oest de Sardenya», a càrrec d'Antonio Torre,
biòleg, president del parc natural regional del Port del
Comte, membre de la Junta Regional de la Comissió de
Reserva de l'Àrea Marina Protegida del Cap de la Caça-
Illa Plana, i Carles Sechi, secretari de l'Obra Cultural
de l'Alguer.  - 6 i 7 de maig del 2006, «Els rèptils del
delta del Llobregat», a càrrec de Marc Franch, Gustavo
A. Llorente i Albert Montori, Departament de

Biologia Animal de la UB.   - 20 i 21 de maig del
2006, «Biologia i conservació de l'ós bru», a càrrec de
Santiago Palazón, Departament de Medi Ambient i
Habitatge.  - 3 i 4 de juny del 2006, «Les orquídies del
Montseny», a càrrec de Meritxell Maymó, botànica.  - 17
i 18 de juny del 2006, «L'efecte reserva a les àrees
marines protegides», a càrrec de Guillem Mas, director
de la reserva marina de ses Negres.  - 1 i 2 de juliol
del 2006, «Els odonats de Catalunya», a càrrec de
Ricardo Martín, Bernat Garrigós i Mike Lockwood,
membres d'Oxygastra.  - 15 i 16 de juliol del 2006,
«El paisatge vegetal de l'alta muntanya andorrana», a
càrrec d'Albert Ferré, UB.   - 27 de maig del 2006,
«Identificació de rapinyaires i conservació de les seves
poblacions», a càrrec de Fran Trabalon.     Sortides
naturalistes  - 28 de gener del 2006. «El massís de
Garraf i el delta del Llobregat», guiada per membres
de la Delegació del Bages de la ICHN.  - 28 i 29 de
gener del 2006. «Serreta Negra i barranc de la 
Vallcorna (Baix Cinca)», guiada per membres de la
Delegació de la Franja de Ponent de la ICHN.  - 25 de
febrer del 2006. «La puda de Montserrat i el
Puigventós», guiada per membres de la Delegació del
Bages de la ICHN.  - 25 de març del 2006.
«Montserrat», guiada per membres de la  Delegació del
Bages de la ICHN.  - 8 d'abril del 2006. «Reserva
natural de Sebes i meandre de Flix (Ribera d'Ebre)»,
guiada por Pere Josep Jiménez Mur, coordinador de
la reserva natural de Sebes, Grup de Natura Freixe.  -
1 d'abril del 2006. Sortida matinal «Els boscos
madurs de la  Garrotxa», guiada per Joan Montserrat i
Antoni Agelet.  - 9 d'abril del 2006, sortida matinal
«La teixeda de Lliurella (Sant Jaume de Llierca)»,
guiada per Sergi Vila, ambientòleg, autor de l'estudi de
la teixeda.  - 22 d'abril del 2006. «Espai d'interès
natural dels cingles de Bertí (Vallès Oriental)», guiada
per Marc Martín i Andreu Salvat, biòlegs.  - 13 de maig
del 2006. «Espai d'interès natural estany d'Ivars i
Vila-sana (Pla d'Urgell)», guiada per Toni Costa i
Pedrós, ambientòleg i director tècnic del Consorci de
l'Estany d'Ivars i Vila-sana.   - 20 de maig del 2006.
«Els rapinyaires diürns de Sant Feliu de Pallerols», a
càrrec de Fran Trabalon, de la Delegació de la Garrotxa
de la ICHN.  - 28 de maig del 2006. «Espai d'interès
natural de l'Alta Garrotxa (Garrotxa)», guiada per
Rafael Carbonell, biòleg i naturalista.  - 10 de juny del
2006. «Els sons de la natura a la nit», a càrrec de
Rafael Carbonell i Bernat Garrigós, de la Delegació de
la Garrotxa de la ICHN.  - 10 de juny del 2006.
Sortida de reconeixement d'odonats al torrent de
Colobrers (Vallès Occidental), guiada per membres
del grup de treball d'odonats de la ICHN.  - 1-3 de
setembre. Sortida de reconeixement d'odonats a la 
Cerdanya, guiada per membres del grup de treball
d'odonats de la ICHN.  - 16 de setembre del 2006.
Sortida «Terratrèmols a Olot? El risc sísmic a la
Garrotxa», guiada per membres de la Delegació de la
Garrotxa de la ICHN.     Projectes  - Els sistemes
naturals de les planes de Son i la mata de València.
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 - Estat del medi natural de Catalunya.
 - Recull de noms catalans de plantes.
 - Llibre vermell de la flora vascular de Catalunya.
 - Catàleg dels invertebrats amenaçats de Catalunya.
 - Observatori de la  Sostenibilitat de Catalunya.
 - Estudi dels odonats a Catalunya.
 - Estudi interdisciplinari del torrent Salat d'Horta
d'Avinyó (Bages).
 - Projecte de reintroducció de la cigonya al Bages.
 - Projecte de restauració de basses agrícoles d'Osona.
 - Projecte d'estudi de rapinyaires d'Osona.
 - Cens de formigues d'Osona.
 - Estudi de la biodiversitat de l'Aiguabarreig (Baix
Cinca).
 - Programa de seguiment i conservació de la flora
amenaçada.
 - Programa de seguiment i control de la flora
invasora.
 - Programa de seguiment i conservació de les
comunitats vegetals d'interès.
 - Catàleg de briòfits de la Garrotxa.
  - Catàleg de flora amenaçada i/o protegida, comunitat
ornítica i coleòpters saproxílics dels boscos madurs de la
Garrotxa.
  - Seguiment del cranc de riu autòcton a les conques
del Fluvià, de la Muga i el Ter.
 - Programa de conservació i millora dels rapinyaires
diürns de la Garrotxa.
  - Seguiment d'ocells d'interès de l'Alta Garrotxa.    
Col·laboracions i participació  - Consell Assessor de
l'Observatori del Paisatge de Catalunya.
 - Consell Consultiu del Parc de Collserola.
 - Convenció dels Signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat de l'Agenda 21 de Barcelona.
 - Consorci de l'Alta Garrotxa.
 - Consorci de l'Espai Rural de Gallecs.
 - Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre.
 - Museu d'Història Natural de Catalunya.     Premis per
a estudiants  El jurat format per Moisès Guardiola i
Bufí, Joan Pino i Vilalta i Delfí Sanuy i Castells, atorgà
el premi per a estudiants als treballs:  - «Ecologia
alimentària de la formiga argentina (Linepithema
humile) en ecosistemes naturals: activitat d'extracció
de melassa de Quercus suber i dieta sòlida», de Sílvia
Abril Meléndez.  - «Contingut hídric de fulles i
branquillons d'espècies llenyoses del matollar
mediterrani amb diferents estratègies regeneratives
postincendi», de Sandra Saura Mas.     Publicacions  -
Notícies de la Institució, núm. 62 a 68.
 - Butlletí de la  Institució Catalana d'Història Natural,
núm. 72.
 - Els sistemes naturals de la vall d'Alinyà.
 - Publicació del I Seminari sobre el Patrimoni Natural
de la Garrotxa. Estat de Coneixement.     Delegacions
territorials, grups de treball i societats adherides  -
Delegació del Bages.
 - Delegació d'Osona.
 - Delegació de la Franja de Ponent.

 - Delegació de la  Garrotxa.
  - Delegació del País Valencià.
 - Oxygastra, grup d'estudi dels odonats de Catalunya.
 - Societat Catalana de Lepidopterologia.
 - Grup Mineralògic Català.
 - Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord.
 - Centre d'Història Natural de la  Conca de Barberà.
 - Societat Catalana de Micologia.
 - Estació Biològica de l'Aiguabarreig.

Institució Catalana d'Història Natural
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ACTIO. ACTIVITATS EDUCATIVES

ACTIO. ACTIVITATS EDUCATIVES
C. Mariola, 15, baixos
46006 VALÈNCIA
VALÈNCIA
Telèfon: 963 741 156
Fax: 963 743 119
E-mail:
Web:
             actio@actioactivitats.com
          www.actioactivitats.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1988

Nombre d'associats:                                   0

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Associació Valenciana d’Educació Ambiental i
Desenvolupament Sostenible (AVEADS),
GREENPEACE (Dep. Educació)

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Turisme sostenible,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
- Disseny, promoció i desenvolupament d'activitats i
programes d'educació ambiental, així com gestió i
coordinació de tots els recursos humans i materials
necessaris.
 
 - Promoció d'un turisme rural sostenible, des del
Centre d'Educació Ambiental i Turisme Rural, a
Alboraig.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Àrea de natura  Itineraris per paratges naturals com
l'Albufera, Tabarca, la serra de la Calderona, Aules
del Mar, rutes cicloturistes, exposició itinerant «El mar
Mediterrani», itineraris geològics, etc.     Àrea
sociocultural  Itineraris per poblacions com Sagunt,
Peníscola, Xàtiva, València, activitats com ara «Jugant
amb els àrabs», a Bunyol, programes de naturalesa
urbana com ara «Els arbres de la meua ciutat», «Les
aus de la meua ciutat», «Els nostres parcs», etc.     Àrea
de turisme  Viatges de naturalesa al delta de l'Ebre, el
Pirineu Català, Doñana.     Àrea d'activitats infantils 
Descobrir la naturalesa a través dels indis, la
importància del bosc amb l'activitat «Els arbres savis»,
etc.  En cada una d'estes àrees es dissenyen els
materials didàctics.     Centre d'Educació Ambiental i

Turisme Rural  L'objectiu del nostre centre és ser
«model» no sols de construcció bioclimàtica i ecològica,
sinó de gestió coherent amb el medi ambient quant a
residus, energia, productes ecològics, alimentació sana,
etc., difonent esta consciència ecològica, creant hàbits
ecològics i participant activament en la defensa del
medi ambient entre alumnes de centres escolars,
professors, educadors, monitors de temps lliure,
associacions d'adults i famílies en general i en la
comarca de la Foia de Bunyol, en particular. Tot això a
través de:   - Cursos de formació ambiental per a
educadors, professors, tècnics, animadors i en
associacions diverses, així com per a la universitat,
l'Escola de Magisteri, la Conselleria, etc.  -
Celebracions ambientals: Dia del Bosc Autòcton, Dia
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Mundial de les Aus, Dia Mundial del Medi Ambient,
Dia Mundial de l'Aigua, Dia del Sol, Dia de l'Arbre,
Dia de la Pau, etc.  - Programes per a famílies:
«Consum responsable», «Els nostres boscos», etc.  -
Disseny i realització d'itineraris rurals o forestals, a
peu, amb bicicleta, etc.  - Programes per a escolars de
diversos dies: energies alternatives, l'aigua, els
residus, l'energia, l'agricultura ecològica, campaments
ambientals, etc.  - Disseny del programa per a
Greenpeace de «Campaments ambientals».  -
Participació en el Projecte Rius en el riu Juanes i el riu
Bunyol.  - Centre d'informació ambiental: materials
didàctics, audiovisuals, publicacions, etc.

ACTIO. Activitats Educatives
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FUNDACIÓ PER A L'ADOPCIÓ,
APADRINAMENT I DEFENSA DELS
ANIMALS (FAADA)

FUNDACIÓ PER A L'ADOPCIÓ, APADRINAMENT I DEFENSA DELS ANIMALS (FAADA)
C. Joan d'Àustria, s/n
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
BARCELONÈS
Telèfon: 902 222 341
Fax: 934 639 633
E-mail:
Web:
             jenny@faada.org
          www.faada.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2004

Nombre d'associats:                                   4000

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Societat Mundial de Protecció dels Animals (WSPA),
Fur Free Alliance (coalició internacional contra les
pells), ENDCAP (Xarxa Europea contra els Animals
Salvatges en Cautiveri), ECFA (Coalició Europa pels
Animals de Granja), Xarxa Internacional per l'Abolició
de les Curses de Braus, Consell Municipal de
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
l’Ajuntament de Barcelona, Plataforma SOS.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              protecció d'animals

Objectius:
Una de les principals activitats de la  Fundació per a
l'Adopció, Apadrinament i Defensa dels Animals
consisteix a fomentar l'adopció i l'apadrinament
d'animals abandonats, ubicats en diferents refugis
amb els quals col·laborem. També proporcionem
ajuda a altres entitats proteccionistes que gestionen
refugis, a les quals ajudem o assessorem en la
realització de campanyes per obtenir recursos.
Promovem i duem a terme campanyes de
sensibilització i conscienciació adreçades a tots els
públics per fomentar el respecte vers els animals i la
responsabilitat que suposa tenir-los al nostre càrrec.
Denunciem casos de maltractament i abandonament
d'animals i assessorem els particulars sobre els tràmits
per fer denúncies i sobre com actuar en diverses
situacions.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Coorganització de les conferències internacionals per
a la protecció legal dels animals a Espanya (CIPLAE).
Aquestes conferències educatives van comptar amb la
presència de la doctora Jane Goodall, reconeguda
primatòloga i Premi Príncep d'Astúries.
 
 - Organització d'actes benèfics, com ara nits d'humor
i actuacions de Gabino Diego, per recaptar fons
destinats a protectores de gats i gossos.
 
 - Participació i organització de diversos actes
informatius al carrer adreçats al públic en general per a

la conscienciació sobre la caça, els zoològics, el
vegetarianisme, les adopcions, etc., així com en
diverses manifestacions per rebutjar les curses de
braus i sol·licitar la reforma del Codi Penal per
demanar la inclusió del maltractament animal com a
delicte.
 
 - Edició i publicació del llibre L'adopció d'en Tro,
destinat a nens per educar-los sobre l'adopció i les
responsabilitats que comporta la tinença d'un animal
de companyia. 
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 - Realització de diverses campanyes per a la protecció
dels animals de circ, els criats per a l'ús de les seves
pells i les curses de braus.
 
 - Lobby polític tant en l'àmbit de Catalunya com
estatal i europeu per a l'aprovació de lleis de protecció
d'animals i la implantació de les ja existents. 
 
 - Presentació de nombroses denúncies per
maltractament d'animals i realització de rescats
d'animals en situacions crítiques o ferits.
 
 - Gestió d'apadrinaments i adopcions de gats i gossos
abandonats.

Fundació per a l'Adopció, Apadrinament i Defensa dels Animals (FAADA)
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ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI I LA
MILLORA DELS SALMÒNIDS (AEMS-RIUS
AMB VIDA)

ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI I LA MILLORA DELS SALMÒNIDS (AEMS-RIUS AMB
VIDA)
C. Canigó, 7
17864 SANT PAU DE SEGÚRIES
RIPOLLÈS
Telèfon: 618 929 680
Fax: 
E-mail:
Web:
             aems-catalunya@riosconvida.es
          www.riosconvida.es/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1991

Nombre d'associats:                                   80

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Associació per a l’Estudi i la Millora dels Salmònids
(amb seu a Madrid), Associació Francesa de Pescadors
amb Mosca, Plataforma d’Oposició als Transvasaments
(POT), Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua,
Plataforma d’Oposició al Parc d’Aigua (POPA).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'aigua, Contaminació i infraestructures de l'aigua,
Ecosistemes aquàtics, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
- Vetllar per la salut de les aigües continentals i els seus
habitants, principalment pel que fa a les aigües
habitades per la truita comuna (Salmo trutta trutta).   -
Protecció de la truita autòctona pirinenca.   -
Sensibilitzar l'opinió pública sobre la problemàtica dels
nostres rius.   - Assolir una gestió racional dels
ecosistemes aquàtics.   - Assolir una gestió racional i
esportiva de la pesca.   - Fomentar una ètica esportiva
entre els pescadors.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- La continuada lluita de l'associació, des de la seva
fundació, en contra de les minicentrals
hidroelèctriques, ha tingut el seu premi. A
conseqüència de la denúncia presentada per l'AEMS-
Rius amb Vida davant l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) i el seu seguiment posterior, aquest organisme
declara l'extinció del dret a l'ús privatiu del domini
públic hidràulic per caducitat de la concessió d'un
aprofitament d'aigües superficials del riu Ritort i dels
seus afluents Favert i Ginestosa al terme de Molló
(Ripollès), destinat a la producció d'energia elèctrica,
per la qual cosa ordena la cancel·lació de la inscripció al

Registre d'Aigües. Tot això va succeir perquè el
concessionari (Ajuntament de Molló) no lliurava el
cabal de compensació o ecològic que constava a la
resolució de la concessió. El concessionari va presentar
un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que va ser denegat.
Actualment resta a l'espera de la sentència del
Tribunal Suprem, atès que l'empresa concessionària ha
presentat recurs davant d'aquest tribunal.
 
 Tanmateix, des de la tardor del 2002, aquesta
minicentral ja no és operativa i ja no agafa aigua del
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riu.
 
 - Informe d'al·legacions a l'Avantprojecte de llei de
pesca fluvial presentat pel Departament de Medi
Ambient.
 
 - Curs de l'Associació per a l'Estudi i la Millora dels
Salmònids (AEMS) d'iniciació a la pesca amb mosca i
conservació d'ecosistemes, que es va celebrar a les
Basses de Sant Oleguer, a Sabadell.
 
 - Participació en els diferents consells de pesca de
Catalunya.
 
 - Sol·licitud presentada al Consell Territorial de
Pesca de Girona perquè el torrent de la Girona (Sant
Joan de les Abadesses) resti com a refugi de pesca,
atès que té una població de cranc autòcton. Va ser
aprovada i ja figura com a refugi de pesca.
 
 - Al·legacions al Pla Sectorial de Cabals de
Catalunya.
 
 - Participació a les taules consultives per tal de crear
els consells de conca.
 
 - Participació directa a la  Festa de l'Aigua,
organitzada per l'Agència Catalana de l'Aigua.
 
 - Adhesió a la campanya «Per una normativa de
residus veritablement ecològica», endegada pel Centre
d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA).
 
 - Assistència a la Jornada de Pesca i Conservació dels
Ciprínids a Catalunya, organitzada per la Direcció
General del Medi Natural, celebrada a la  Universitat
de Lleida.
 
 - Assistència al Festival de l'Aigua i la Pesca
celebrat a Montvert (França), on l'AEMS hi va ser
convidada per l'entitat organitzadora APPMA.
 
 - Campanya de recollida d'informació sobre la població
d'alburns a Catalunya per tal de col·laborar amb un
estudi que duu a terme la doctora Dolors Vinyoles,
del Departament d'Ictiologia de la Universitat de
Barcelona.
 
 - Ponència que, amb el títol «Minicentrals, ús o
abús», es va presentar a les IV Jornades per una Nova
Cultura de l'Aigua, celebrades a la Universitat de
Barcelona.
 
 - Com cada any, presentació d'al·legacions a diverses
sol·licituds de concessió d'aigües superficials, tràmits
d'audiència a diferents expedients, extraccions
d'àrids... També denúncies per algunes irregularitats
(embassades, abocaments, actuacions a la llera, obres
sense permís, etc.) i sol·licituds de caducitat de

concessió amb un èxit notable.
 
 - El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya va atorgar a l'AEMS-Rius
amb Vida la Menció Honorífica del Premi Medi
Ambient 2006 en la modalitat de trajectòria de protecció
i millora del medi ambient en la gestió ambiental de
l'aigua.

Associació per a l'Estudi i la Millora dels Salmònids (AEMS-Rius amb Vida)
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ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE
L’ANOIA (APAN)

ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE L’ANOIA (APAN)
Cal Mestre Vilavell/ Carretera Vella de Manresa C-37 Km 71,5
08711 ÒDENA
ANOIA
Telèfon: 938013872/609641207
Fax: 938013430
E-mail:
Web:
             nuria@protectora-apan.com
          www.protectora-apan.com
Núria Ferrer
C/Caçadors 15-17
09889 La Torre de Claramunt
Anoia

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1997

Nombre d'associats:                                   400

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Europäischer Tier und Naturschutz e.V. (Alemanya)

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Defensa d'animals
domèstics

Objectius:
L'APAN és l'associació protectora d'animals de la
comarca de l'Anoia. És una organització no
governamental creada per lluitar contra
l'abandonament i el maltractament dels animals
domèstics i des de l'any 2005 també dels animal
exòtics que entren al nostre país il.legalment, com les
mones, ossos rentadors, visons, lloros... Disposa de
pocs recursos econòmics i està finançada majoritàriament
amb donatius del seus socis i alguna subvenció
governamental esporàdica.

Memòria d'activitats de l'any 2006
 - Crear un espai on hi puguin viure les aus. 
 
 - Instal·lar el llum definitivament. 
 
 - Instal·lar l'aigua. De moment funcionem amb dos
dipòsits d'aigua que ens va proporcionar l'Ajuntament
d'Òdena. 
 
 - Acabar la resta d'espais de quarentena que tenim
pendents. Fins ara amb els mitjans econòmics de què
disposàvem hem pogut construir-ne la meitat. 
 

 - Finalització de la canalització interna automàtica de
l'aigua. 
 
 - Arranjament dels camins interns. 
 
 - Acabar la sala de veterinària. 
 
 - Asfaltar les gàbies. 
 
 - Arrebossar la casa de l'exterior. 
 
 - Ampliació de la zona d'ombres.   

Associació Protectora d’Animals de l’Anoia (APAN)
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FEDERACIÓ D'ENTITATS
EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (FEEC)

FEDERACIÓ D'ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (FEEC)
La Rambla, 41 pral.
08002 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 120 777
Fax: 934 126 353
E-mail:
Web:
             feec@feec.cat
          www.feec.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1920

Nombre d'associats:                                   65000

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació d'Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes (FOCIR), Unió
Internacional d'Associacions d'Alpinisme (UIAA),
Federació Europea de Senderisme (ERA)

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Boscos, incendis forestals i reforestació

Objectius:
L'entitat és l'òrgan que agrupa les entitats
excursionistes de Catalunya i que treballa per oferir
serveis a aquestes entitats i, per extensió, a tots els
practicants de les disciplines esportives lligades a
l'excursionisme, l'alpinisme i els seus aspectes
culturals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanya en defensa del congost de Mont-rebei
 
 Es dóna suport i es col·labora en la campanya «El
congost de Mont-rebei, patrimoni de tothom. No a la
construcció d'una presa al congost de Mont-rebei per
part d'ENDESA», impulsada principalment per
l'Institut de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de la
Natura (IPCENA), el Centre Excursionista de Lleida i
la Plataforma per la Defensa del Montsec. La
campanya, que va tenir ressò en alguns mitjans de
comunicació d'abast nacional, ha tingut una cita
important el mes de febrer del 2007 amb una
caminada reivindicativa a Mont-rebei.

 
 Red Montañas, en l'àmbit de l'Estat espanyol, i
Mountain Wilderness Catalunya, en l'àmbit català i
internacional, dues de les associacions compromeses
en la defensa de les muntanyes, ja s'han adherit i fan
difusió de la campanya.
 
 
 Montserrat va acollir la  Iniciativa Delos de la
Comissió Mundial d'Àrees Protegides per la  Unió
Internacional per a la Conservació de la Natura i els
seus Recursos (UICN)
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 Els propers dies 24, 25 i 26 de novembre, el monestir
de Montserrat acollirà una trobada internacional
organitzada per la Comissió Mundial d'Àrees Protegides
de la UICN . Es tracta de la primera trobada de la
Iniciativa Delos, del grup de treball sobre valors
culturals i espirituals dels espais naturals protegits de
la UICN, a la qual la FEEC va estar convidada. El
vocal del Comitè de Natura de la FEEC va presentar
una ponència amb el punt de vista dels excursionistes
i escaladors al parc natural de la muntanya de
Montserrat.
 
 
 Accions de protesta per aturar la construcció d'una
carretera a Sant Llorenç del Munt  La Coordinadora
per a la Salvaguarda del Massís de Sant Llorenç del
Munt i la  Serra de l'Obac, dins la qual hi ha diverses
entitats de la FEEC, ha seguit mantenint protestes per
impedir la continuació dels treballs d'explanació de la
carretera del Coll d'Estenalles al Pont de Vilomara
per Mata-rodona. En una d'aquestes accions, al mes
de novembre, 11 participants van ser detinguts pels
mossos d'esquadra, tot i que finalment van ser
absolts. La Coordinadora per a la Salvaguarda del
Massís de Sant Llorenç del Munt i la  Serra de l'Obac
valora aquesta sentència (139/06) com una victòria, ja
que, tot i no jutjar els motius dels activistes, estableix
un precedent en la jurisprudència i legitima en el
marc democràtic les accions de rebuig a la construcció
d'infraestructures.
 
 
 Seminari sobre espais naturals protegits i esports de
muntanya  Una cinquantena de persones, procedents
d'onze comunitats autònomes, es van donar cita entre
els dies 7 i 8 d'octubre al parc natural del Castell de
Montesquiu (Diputació de Barcelona) per a abordar la
problemàtica de les activitats esportives en la
muntanya i la seva afectació sobre el medi, tenint com
a eix central les aus rupícoles. Aquesta jornada tècnica
va ser impulsada per la Federació Espanyola d'Esports
de Muntanya i Escalada (FEDME) i la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), a la
qual va assistir com a representant el vicepresident de
la FEEC, Francesc Guillamon. Durant els dos dies de
la jornada es van dur a terme debats, conferències i
col·loquis, amb l'objectiu principal d'obrir un debat
clarificador sobre les relacions entre l'escalada i la
conservació del medi natural, especialment en relació
amb la nidificació d'aus.
 
 
 L'impacte de les motocicletes sobre l'espai 
L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) va presentar un informe sobre l'impacte de les
motocicletes sobre l'espai natural a càrrec de la
Federació Catalana de Motociclisme. En aquest estudi,
titulat Diagnosi de la pràctica de l'esport del

motociclisme en espais naturals, la FEEC va ser
entrevistada com a col·lectiu representatiu.
 
 El treball va analitzar l'impacte real del motociclisme
de muntanya, centrant-se en diverses localitats i
valorant determinats paràmetres mesurats abans, durant
i després de portar-se a terme la pràctica esportiva. La
diagnosi es va referir tant als efectes sobre l'espai
natural pròpiament dit com als efectes sobre la
convivència dels motoristes amb la resta d'usuaris del
medi natural. Les conclusions van ser que tenen un
fort impacte sobre el sòl, la vegetació, la fauna i una
percepció social força dolenta.
 
 
 La vall d'Àrreu, de moment fora de perill  La
Plataforma per al Desenvolupament Sostenible del
Massís de Beret, de la qual forma part la FEEC, va
assolir una important fita en el camí que ha de portar a
salvar definitivament la vall d'Àrreu de l'especulació de
l'empresariat de l'esquí. El dimarts 9 de maig es va fer
públic que la vall d'Àrreu quedava inclosa íntegrament
dins la  Xarxa Natura 2000 i, per tant, el projecte
d'expansió de Baqueira-Beret esdevenia, com a mínim
de moment, inviable ecològicament i legalment.
 
 
 Signatura d'un conveni de col·laboració entre la
FEEC i el Patronat de la Muntanya de Montserrat  El
passat dimecres 19 d'abril es va signar un conveni de
col·laboració entre la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Patronat de
la Muntanya de Montserrat. El conveni va ser rubricat
pel president de la FEEC, Anton Fontdevila, i pel
president de la Comissió Executiva del Patronat de la
Muntanya de Montserrat, Jordi López. L'objectiu
d'aquest acord és establir mecanismes de col·laboració
entre ambdós organismes per elaborar un estudi -que es
plasmarà en el futur en una guia- per al
desenvolupament sostenible de les activitats
recreatives i de lleure que tradicionalment es porten a
terme a la muntanya de Montserrat que proporcioni
les bases del coneixement que ajudi a la correcta gestió
del parc natural.
 
 
 Zones amb regulació d'escalada  - Afloraments
granítics de la vall de Castellfollit (Poblet). 
 - La Roca Llisa a Terradets.
 - Parc natural de la serra del Montsant.
 - Espai natural de l'Alta Garrotxa.
 - Santa Linya.
 - Balma de Masriudoms (Vandellòs, Baix Camp).

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
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INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA (ICO)

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA (ICO)
Museu de Zoologia. Pg. Picasso, s/n
08003 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 587 893
Fax: 933 104 999
E-mail:
Web:
             ico@ornitologia.org
          www.ornitologia.org
C. Girona, 168, entl. 3r i 5è, Barcelona

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1975

Nombre d'associats:                                   778

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Consell Europeu per al Cens d’Ocells, EURING (Unió
Europea per a l’Anellament d’Ocells).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Comunicació i
educació ambiental, Publicacions especialitzades

Objectius:
L'Institut Català d'Ornitologia (ICO), abans Grup
Català d'Anellament, és una entitat sense ànim de lucre
constituïda amb la finalitat de promoure l'estudi i el
seguiment de les poblacions d'ocells que nien, migren
o hivernen a Catalunya, així com fomentar-ne la
conservació. L'ICO aglutina totes les persones que es
dediquen al marcatge científic d'ocells a Catalunya i,
per això, efectua les tasques de gestió i coordinació
d'aquesta activitat com a entitat delegada per la
Direcció General de Medi Natural del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Durant l'any 2006 l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)
ha realitzat diverses activitats que es relacionen a
continuació:  
 - Anellament d'ocells  S'han dut a terme campanyes
d'anellament d'ocells a diferents indrets de Catalunya.
Les principals estacions d'anellament es troben
ubicades als espais següents: aiguamolls de l'Empordà,
cap de Creus, Banyoles, Castell d'Aro, Salt, el delta
del Llobregat, Parc Serralada Litoral, el delta de
l'Ebre, riberes de l'Ebre a Flix, la Seu d'Urgell, el Sot
del Fuster a Vilanova de la Barca, Tiana, el parc de
Collserola i el parc natural de la zona volcànica de la
Garrotxa. Durant l'any 2006 es van anellar més de
75.000 ocells de més de 200 espècies.  
 - Projecte «Migració»   Aquest projecte va destinat a

fer un seguiment de la migració mitjançant l'anellament.
Durant el 2006 es van incrementar les estacions del
projecte «Migració» respecte de l'any anterior; es va
afegir l'Alfacada al delta de l'Ebre (del 2 de març al 30
de maig) i les reserves naturals del delta del Llobregat
(del 2 de març al 30 de maig i dos dies a la setmana
entre el 4 d'agost i l'1 de desembre). La resta de
campanyes es van mantenir igual: aiguamolls (del 2
de març al 30 de maig), Canal Vell (17 de març al 15 de
maig i 4 d'agost a 1 de desembre), Sebes (4 d'agost a
1 de desembre), estanys de Jordà (17 de setembre a 1
de novembre) i Sot del Fuster (dos dies a la setmana
entre el 4 d'agost i l'1 de desembre). Com cada any,
les estacions que estan en funcionament durant el
període primaveral també van participar en el projecte
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internacional Piccole Isole. 
 
   - Projecte «Sylvia»  Es basa en el manteniment
d'estacions d'anellatge amb esforç constant les quals,
amb una metodologia estandarditzada, fan un
seguiment de l'avifauna al llarg de l'any per tal de
copsar variables demogràfiques i les seves relacions
amb els canvis ambientals. Èxit reproductor,
supervivència, estructura de la població segons classes
d'edats, són aspectes que varien en el temps i que es
relacionen amb la qualitat de l'hàbitat i, per tant, són
eines d'aplicació directa en la gestió. L'any 2006, el
projecte «Sylvia» va complir el seu setzè any de
funcionament. Actualment, el nombre d'estacions i
captures, tant pel que fa al període hivernal com
estival, està força estabilitzat. Al voltant de 42 estacions
romanen operatives durant l'estiu i l'hivern. Algunes
estacions s'han consolidat, se n'adhereixen de noves,
especialment en zones humides, i només dues
estacions deixaren de ser operatives.   
 - Projecte «Pernis»   La tardor del 2006 va ser el
tercer any oficial del projecte «Pernis» de seguiment
de la migració postnupcial de rapinyaires i aus
planadores. Aquest programa va néixer l'any 2003
amb la intenció d'unificar esforços i homogeneïtzar i
potenciar el seguiment de la migració de rapinyaires a
Catalunya. L'any 2006 van estar operatives un total
de 25 estacions. Respecte a l'any 2005 se'n van afegir
cinc més al seguiment: Sant Miquel (Gironès), can
Paloma (Baix Llobregat), el Portús (Alt Empordà), lo
Pilar d'Almenara (Urgell) i Picamoixons (Alt Camp).
En total van participar uns 60 col·laboradors en el
projecte «Pernis». Els resultats estan en fase
d'elaboració i s'espera poder-los publicar en poc
temps. Com en anys precedents, l'any 2006 el
«Pernis» va rebre el suport dels parcs naturals de la
zona volcànica de la Garrotxa, Cadí-Moixeró i el Garraf,
del parc de Collserola i de la Fundació Territori i
Paisatge.  
 - Cursos  Durant el 2006 es va organitzar un total de
10 cursos arreu de Catalunya. El programa va incloure
cinc cursos d'introducció a l'anellament (d'un cap de
setmana de durada cadascun), quatre d'iniciació a
l'ornitologia (també d'un cap de setmana de durada) i
un de reconeixement de cants (quatre caps de
setmana). Hi va assistir un total de 126 alumnes (37
als cursos d'anellament i 116 a la resta). Les
valoracions dels cursos van ser molt positives. Els
cursos van comptar amb la col·laboració d'«Alosa,
sons de la natura», i es van realitzar gràcies al suport
dels parcs naturals dels aiguamolls de l'Empordà, Cadí-
Moixerò, l'Alt Pirineu i la zona volcànica de la
Garrotxa, l'espai natural de Sebes, el parc de
Collserola, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge i la Fundació Territori i Paisatge.   
 - Base de dades d'observacions  S'ha fet el
manteniment d'una base de dades amb les
observacions ornitològiques més destacades de
Catalunya seguint diversos criteris:   a) Dades

d'interès geogràfic.
 b) Dades d'interès fenològic.
 c) Dades d'interès poblacional.
 d) Dades d'ocells escassos o rars, d'aparició
excepcional.   Un recull anual d'aquesta informació es
publica regularment a l'Anuari d'Ornitologia de
Catalunya.  
 - Seguiment d'ocells comuns de Catalunya  S'ha
continuat el programa de «Seguiment d'ocells comuns
de Catalunya (SOCC)». Aquest programa té com a
objectiu determinar les tendències temporals en
l'abundància d'ocells comuns a Catalunya. El
coneixement de les tendències temporals és
fonamental per poder valorar l'estat de conservació de
les espècies i, gràcies a les possibilitats dels ocells com
a indicadors ambientals, avaluar l'estat de conservació
del medi. Aquest any 2006 s'han realitzat bàsicament
les següents tasques:  1) Coordinació de la xarxa de
participants de tot Catalunya. Impuls del projecte,
especialment en àrees de baixa cobertura. Gràcies a la
sinergia amb l'«Atles dels ocells de Catalunya a
l'hivern», s'arriba a superar la xifra de 400 SOCC
assignats, encara que molts d'aquests es faran només
en el marc de l'atles.  2) Elaboració dels primers índexs
bioindicadors a partir del SOCC.   3) Publicació, el
febrer del 2006, del quart informe del SOCC.  4)
Presentació de les utilitats de la modelització per fer
mapes d'abundància d'alta resolució a partir de les
dades del SOCC, al XVIII Congrés Espanyol i II
Ibèric d'Ornitologia, celebrat a Elx, el passat mes
d'octubre.   5) Elaboració, conjuntament amb
investigadors del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC), de l'article científic «Updating
bird species distribution at large spatial scales:
applications of habitat modelling to data from long
term monitoring programs», acceptat per a la seva
publicació a la revista Diversity & Distributions.  6)
Elaboració, conjuntament amb investigadors del CTFC,
de l'article científic «Do common bird winter censuses
produce similar results when conducted in the
morning and in the afternoon?», acceptat per a la seva
publicació a la Revista Catalana d'Ornitologia.   7)
Elaboració de les memòries corresponents per al
Departament de Medi Ambient i Habitatge, la
Fundació Territori i Paisatge i la Diputació de
Barcelona.  8) Els passats dies 21 i 22 de novembre
van tenir lloc a l'emblemàtic edifici de la Pedrera del
passeig de Gràcia de Barcelona les primeres jornades
sobre els programes de seguiment de la biodiversitat a
Catalunya. Els tres impulsors de les jornades van ser
l'Institut Català d'Onitologia, el Centre Tecnològic i
Forestal de Catalunya i el Museu de Granollers.  
 - «Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-
2002»   És un projecte que va finalitzar amb la
publicació d'un llibre l'any 2004, però del qual en
sorgeixen nombrosos projectes relacionats: 
 
 1. Presentació de l'«Atles dels ocells nidificants de
Catalunya 1999-2002» al XVIII Congrés Espanyol i
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II Ibèric d'Ornitologia, celebrat a Elx, el passat mes
d'octubre.   2. Elaboració, conjuntament amb
investigadors del CTFC, l'Institut Veneçolà de
Recerques Científiques, l'Estació Biològica de Doñana i
la Universitat Autònoma de Madrid, de l'article
científic «The application of predictive modelling of
species distribution to biodiversity conservation».
Acceptat per a la seva publicació a Diversity &
Distributions.  3. Elaboració, conjuntament amb
investigadors del CTFC i la  Universitat de Lleida, de
l'article científic «Effects of forest composition and
structure on bird species richness in a Mediterranean
context: Implications for forest ecosystem
management». Publicat a Forest Ecology and
Management 242 (2007) 470-476.  4. Elaboració d'un
capítol del Pla Director Urbanístic del Bages on es
mostra l'interès de conservació dels diferents punts
d'aquesta comarca per als ocells, a partir de
l'elaboració dels índexs de conservació territorials
generats en el marc del projecte Sitxell (Diputació de
Barcelona) mitjançant les dades de l'«Atles de
nidificants». El Pla Director Urbanístic del Bages és
un estudi multidisciplinari elaborat per CCRS
Arquitectes que acaba de rebre el V Premi Catalunya
d'Urbanisme de l'Institut d'Estudis Catalans.  5.
Finalment, les dades de l'«Atles de nidificants»
també han estat utilitzades per part dels investigadors
de la Universitat de Lleida en l'elaboració dels articles
científics «Integrating landscape connectivity in broad-
scale forest planning through a new graph-based
habitat availability methodology: application to
capercaillie (Tetrao urogallus) in Catalonia (NE
Spain)», publicat a Eur J Forest Res, i «A new habitat
availability index to integrate connectivity in
landscape conservation planning: Comparison with
existing indices and application to a case study»,
acceptat per a la seva publicació a Landscape and
Urban Planning.  
 - «Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-
2009»   És un nou projecte que té com a objectiu
principal conèixer la distribució i abundància de les
espècies d'ocells presents a l'hivern a Catalunya i que
compta amb el suport del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la  Generalitat de Catalunya i
de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de
Catalunya. Aquest any 2006 s'han realitzat bàsicament
les següents tasques:  1) Finalització del disseny i
metodologia. Elaboració de fitxes de camp i bases de
dades per a cada tipus de mostratge. Difusió del
projecte, primer en els espais naturals protegits
(xerrades per a tots els espais naturals de protecció
especial) i posteriorment a tot el col·lectiu d'ornitòlegs.
Coordinació d'assignacions i enviament material
personalitzat.  2) Presentació de l'«Atles dels ocells de
Catalunya» a l'hivern 2006-2009 al XVIII Congrés
Espanyol i II Ibèric d'Ornitologia, celebrat a Elx, el
passat mes d'octubre.   3) Elaboració, conjuntament
amb investigadors del CTFC i la  Universitat de
Girona, de l'article científic «Estimation of the

sampling effort per 10x10 UTM square for the
Catalan Winter Bird Atlas 2006-2009», acceptat per a
la seva publicació a la Revista Catalana d'Ornitologia. 
4) Elaboració de les memòries corresponents per al
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la
Fundació Territori i Paisatge.
 
 
 - Projecte «Orenetes»   Durant el 2006 es va
desenvolupar la metodologia del projecte «Orenetes».
El Projecte «Orenetes» és una iniciativa de la 
Fundació Territori i Paisatge, desenvolupada amb
l'Institut Català d'Ornitologia per a l'estudi dels ocells
i el medi urbà, basada en la participació ciutadana i en el
seguiment dels nius d'oreneta cuablanca (Delichon
urbica) dels pobles i ciutats de Catalunya. El projecte
està adreçat a qualsevol persona o col·lectiu que hi
vulgui participar i està especialment pensat per a
centres educatius, associacions d'escoltisme, d'esplai
i lleure, esplais de gent gran i casals d'avis i per a
qualsevol ornitòleg que hi vulgui contribuir,
independentment del nivell dels seus coneixements.
La seva posada en marxa està prevista per a la
primavera del 2007.  - Comitè Avifaunístic de
Catalunya (CAC)  Durant l'any 2006, el Comitè
Avifaunístic de Catalunya (CAC) va acabar la llista
patró dels ocells de Catalunya i ha estat treballant en el
seu segon informe (Ocells rars a Catalunya. Informe
del Comitè Avifaunístic de Catalunya 2005 i 2006).
També s'ha examinat un total de 46 noves citacions,
que, amb les 68 de l'any anterior, s'inclouran en el
segon informe del CAC. S'han actualitzat les
estadístiques d'ocells rars a Catalunya i es va preparar
el document Reglament intern del Comitè
Avifaunístic de Catalunya.
 
 
 - Publicacions
 
 Revista Catalana d'Ornitologia (abans Butlletí del
Grup Català d'Anellament). Publicació d'ornitologia
que recull treballs resultat de l'anellament d'ocells o
d'altres aspectes aplicats de l'ornitologia. Es publica
un volum anual. 
 
 L'Abellerol (abans publicat amb el nom de Butlletí de
Contacte). Publicació per a la difusió de notícies,
peticions d'informació, nous projectes, resultats
preliminars de campanyes, etc. Té un capítol extens
sobre les novetats bibliogràfiques més destacades de
l'ornitologia catalana, publicades arreu del món.
Durant l'any 2006 es van publicar quatre números de
l'Abellerol (primavera 2006, estiu 2006, tardor 2006 i
hivern 2006/2007). 
 
 Anuari d'Ornitologia de Catalunya. Recull de les
observacions ornitològiques més notables de l'any.
Aquesta sèrie es va iniciar l'any 1998 amb l'aparició
de les dades del 1996. Durant l'any 2006 es va
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treballar en la finalització del procés de selecció, edició i
maquetació de l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya
del període 2002-2005, el qual es va distribuir a partir
del desembre del mateix any. 
 
 Documents tècnics. Els dos principals programes de
seguiment de les tendències poblacionals («Sylvia» i
«SOCC») compten amb una publicació anual que fa
balanç de la feina feta i resumeix els resultats
obtinguts. 
 
 Web i butlletí electrònic. Durant el 2006 el web de
l'ICO va rebre 31.026 visites. El web es va actualitzar
una vegada a la setmana, com a mínim. Els apartats
que més es van renovar van ser el del butlletí
electrònic, l'apartat del concurs d'identificació d'ocells i
els d'activitats, com ara cursos i campanyes. Es van
fer dos concursos d'identificació de fotografies d'ocells
a través del web de l'ICO. Durant l'any 2006 també
es va enviar un total de 33 butlletins electrònics. A
partir d'octubre del 2006 es va iniciar l'elaboració de
dos webs més: el SCOC (Servidor de Cartografia
Ornitològica de Catalunya) i el SIOC (Servidor
d'Informació Ornitològica de Catalunya). El SCOC és
una iniciativa que pretén posar a disposició de la
societat informació cartogràfica en format digital sobre
diferents aspectes del món de l'ornitologia. El SCOC
recull la component cartogràfica dels diferents
programes de seguiment i estudi dels ocells que l'ICO
duu a terme en cooperació amb diferents
administracions i institucions.

Institut Català d’Ornitologia (ICO)
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ASSOCIACIÓ PRÀCTIQUES D'ECOLOGIA
URBANA (APEU)

ASSOCIACIÓ PRÀCTIQUES D'ECOLOGIA URBANA (APEU)
C. Nou de la Rambla, 126
08004 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 429 730
Fax: 
E-mail:
Web:
             info@apeu.org
          www.apeu.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1995

Nombre d'associats:                                   8

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les
edats i infants i/o joves

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Ús de l'aigua, Ciutats
i ecologia urbana, Consum

Objectius:
Apeu és una associació creada l'any 1995 dedicada a
la sensibilització i l'educació ambientals. Som un grup
de persones motivades per millorar el món amb
l'objectiu de crear i desenvolupar una consciència
ciutadana al voltant del medi ambient urbà. Treballem
principalment sobre diferents temes o aspectes de
l'ecologia urbana quotidiana: el consum responsable,
la generació de residus, l'eficiència energètica,
l'estalvi d'aigua i la mobilitat sostenible, entre altres.
Pretenem transmetre una actitud òptima o positiva
enfront dels problemes ambientals i proposar
solucions pràctiques i accessibles a tothom.

Memòria d'activitats de l'any 2006
A més de les campanyes de sensibilització en l'àmbit
del medi ambient dutes a terme durant l'any 2006:  -
Hem ampliat i millorat les nostres activitats,
principalment en temes i aspectes de consum.  - Hem
dut a terme també tasques de suport i assessorament
en temes ambientals a altres organitzacions no
governamentals (ONG).  - Hem participat en jornades
de reflexió organitzades pel Servei Català d'Ocupació i el
Fons Social Europeu sobre educació ambiental i
sensibilització.  - Hem participat en les jornades
organitzades per la  Universitat de Barcelona sobre
ciència i associacions.  - Hem treballat molt
estretament amb l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat.  - Hem treballat en la creació de la nostra
pàgina web (http://www.apeu.org).

Associació Pràctiques d'Ecologia Urbana (APEU)
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GRUP DE DEFENSA DE LA NATURA DEL
BERGUEDÀ

GRUP DE DEFENSA DE LA NATURA DEL BERGUEDÀ
Pl. del Doctor Saló, 2
08600 BERGA
BERGUEDÀ
Telèfon: 938 211 140
Fax: 
E-mail:
Web:
             gdnbergueda@hotmail.com
          

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1990

Nombre d'associats:                                   85

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Agendes XXI,
auditories ambientals i indicadors de sostenibilitat,
Mobilitat urbana i ús de la bicicleta, Turisme
sostenible, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
Conèixer, divulgar i protegir el patrimoni natural del
Berguedà.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Excursió amb raquetes de neu (29 de gener, 12
participants)
 
 Sortida amb raquetes de neu. Ascensió a la Tosa d'Alp
des del coll de Pal. Observació i determinació de rastres
sobre la neu.
 
 
 La serra de Picancel (19 de febrer, 15 participants)
 
 Caminada per la serra de Picancel, un dels espais
berguedans inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural
(PEIN). Observació de les comunitats vegetals del
solell i l'obac.
 
 

 Visita a l'exposició «Milions d'anys» i al jaciment
paleontològic de Fumanya (25 de març, 25 participants)
 
 Visita a l'exposició «Milions d'anys» que hi ha
permanentment a Vallcebre per introduir-nos en el món
de la paleontologia. Posteriorment visita al jaciment
de Fumanya, on s'han trobat petjades de dinosaure.
 
 
 Seguiment de poblacions d'amfibis  Inici de la
col·laboració entre el Grup de Defensa de la Natura del
Berguedà (GDNB) i el Seguiment d'Amfibis de
Catalunya (SAC). El seguiment es realitza durant
quatre mesos (març, abril, maig i juny) i pretén
conèixer l'estat actual de la població d'anurs (granotes
i gripaus) a Catalunya. Sortides nocturnes durant els
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mesos de març, abril, maig i juny.
 
 
 Festa de l'Arbre a Berga (2 d'abril, 80 participants)
 
 Organització de la Festa de l'Arbre amb la
col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Berga. Plantada d'arbres i arbustos al
parc del Pla de l'Alemany. Activitats per a la
mainada. Concert de l'Orquestra Berguedà. Arrossada
popular.
 
 
 Camins antics (7 de maig, 17 participants)
 
 Sortida a la vall del Bastareny per observar la
complexa xarxa de camins que articulaven abans la
vida en aquestes zones de muntanya.  
 Lliurament dels primers premis per a treballs de
recerca de temàtica ambiental. Dia Mundial del Medi
Ambient (5 de juny, 20 participants)
 
 Xerrada col·loqui a càrrec del periodista i ecologista
Jordi Bigues amb motiu del Dia Mundial del Medi
Ambient. Lliurament dels premis per a treballs de
recerca de batxillerat de temàtica ambiental convocats
pel GDNB i amb la col·laboració de l'empresa
Containers del Berguedà.
 
 
 De Berga a Poblet en ruc català (18 de juny, 9
participants)
 
 Seguiment del camí ramader que enllaçava el monestir
de Poblet i els Rasos de Peguera. Reivindicació
d'aquests camins com a camins d'ús públic.  El
Tramvia de Sang (21 i 22 d'agost, 10 participants)
 
 Activitat reivindicativa del Tramvia de Sang que unia
Berga i Cercs com a via verda. L'any passat, durant
un camp de treball internacional es va començar a
recuperar el traçat de l'antic ferrocarril i s'ha adequat
un tram perquè pugui ser recorregut amb facilitat.
Enguany, i durant un cap de setmana, s'ha repassat la
feina feta l'estiu anterior i s'ha ampliat el tram netejat.
 
 
 III Pedalada Popular (17 de setembre, 60
participants)
 
 Organització de la III  Pedalada Popular dins dels
actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
Recorregut en bicicleta pels principals carrers de
Berga. Pica-pica final per a tots els participants. Amb
la col·laboració de l'Ajuntament de Berga.
 
 
 El món dels bolets (22 d'octubre, 22 participants)
 

 Activitat per conèixer la gran diversitat de bolets que
hi ha a la comarca del Berguedà amb una sortida de
camp per observar i identificar fongs i bolets en
ecosistemes diferents. L'activitat s'emmarca dins dels
actes de la Festa dels Bolets de Berga.
 
 
 Recollida de deixalles al bosc (19 de novembre, 35
participants)
 
 Activitat cívica per reivindicar una actitud respectuosa
amb l'entorn. S'ha realitzat a la costa de la  Garbera,
al municipi de Puig-reig, amb la col·laboració del seu
ajuntament. 
 
 
 L'autovia per Cercs: per on pot passar? (3 de
desembre, 18 participants)
 
 Recorregut pels camins tradicionals del sector que es
veurà afectat entre la casa del Gall i la Rodonella pel
projecte de construcció de l'autovia E-9 al seu pas pel
municipi de Cercs. Observació dels valors naturals i
culturals i anàlisi de propostes alternatives. Amb la
col·laboració del col·lectiu Vila Viva de Cercs.

Grup de Defensa de la Natura del Berguedà
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ASSOCIACIÓ CENTRE D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL ALT TER-PIRINEUS
ORIENTALS (CEA ALT TER)

ASSOCIACIÓ CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER-PIRINEUS ORIENTALS (CEA
ALT TER)
Molí Petit, s/n
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES
RIPOLLÈS
Telèfon: 686 11 33 44
Fax: 972 72 13 17
E-mail:
Web:
             info@alt-ter.org
          www.alt-ter.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2000

Nombre d'associats:                                   20

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA),
Consorci de les Vies Verdes de Girona, Consorci
Alba-Ter, Membre de la Xarxa de Custodia del
Territori

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Turisme sostenible, Comunicació i
educació ambiental

Objectius:
- Despertar l'interès per descobrir l'entorn natural i
humà.  - Donar a conèixer els ecosistemes i les
alteracions antròpiques que els afecten.   - Donar a
conèixer la realitat social de les zones de muntanya.   -
 Estimular l'esperit crític per fomentar actituds
responsables envers els problemes ambientals i
socials.   - Promoure accions que permetin un
desenvolupament social i econòmic en equilibri amb
l'entorn natural.   - Potenciar el respecte envers el
medi natural, els costums i les empremtes humanes
dels Pirineus orientals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats d'educació ambiental  - Activitats i estades
escolars d'educació ambiental:   Durant el 2006 s'ha
dut a terme un total de 32 activitats d'educació
ambiental dirigides a infants i joves en edat escolar.
La durada d'aquestes activitats ha oscil·lat entre mig
dia i cinc dies. En total hi han participat 1.645 infants
i joves. Les estades escolars s'han fet en diferents
equipaments de la comarca, preparats per acollir
grups. Aquests són: la casa de colònies Llar Sant Pau
(Sant Pau de Segúries), l'alberg la Farga (Queralbs) i
l'alberg de joventut Pere Figuera (Planoles). 

 
 Cal destacar que algunes de les activitats educatives
dutes a terme amb els infants i joves s'han emmarcat
dins de la campanya d'educació ambiental «Del mar
als cims», de la  Diputació de Girona, que té com a
objectiu apropar l'entorn natural als escolars de les
comarques gironines. En aquest cas, l'entitat
organitza les activitats de descoberta dels àmbits
biogeogràfics de l'alta muntanya i l'Alta Garrotxa.  -
Activitats de lleure d'educació ambiental:   Durant el
juliol del 2006 es va organitzar un casal d'estiu a Sant
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Joan de les Abadesses, amb un total de 85 infants
participants. 
 
 Al llarg de l'any 2006 s'han organitzat diferents
activitats lúdiques dirigides a infants de Sant Joan de
les Abadesses i de Sant Pau de Segúries amb una
temàtica ambiental. La participació a aquestes activitats
sempre és alta.  
 Gestió d'equipaments d'educació ambiental  -
Ecomuseu El Molí Petit-Centre d'Interpretació dels
Molins Hidràulics i els Ecosistemes Fluvials:   Aula-
taller de natura i centre d'interpretació ambiental situat
a l'antic molí fariner de Sant Joan de les Abadesses.
Durant el 2006 es van dur a terme les obres
d'adequació d'aquest equipament, que es va inaugurar
el 24 de març del 2007. Aquest centre pretén ser un
equipament de referència per a la divulgació i l'estudi
de l'ecosistema de ribera i de la utilització de l'aigua
com a font d'energia al llarg de la història. 
 
 - Estació Meteorològica de Sant Pau de Segúries: 
Oficina de l'entitat i centre educatiu que té com a
objectiu acostar les persones a la meteorologia i al
coneixement del medi en general.  
 Visites i rutes guiades  Durant el 2006 s'han dut a
terme diferents visites i rutes guiades pel patrimoni
natural i cultural de la comarca. Aquestes visites
guiades s'han ofert a visitants a través de les quatre
oficines de turisme de la comarca (vall de
Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i vall
de Ribes). 
 
 En total han assistit 950 persones, la majoria famílies i
col·lectius organitzats d'edats compreses entre els 6 i
els 70 anys .  
 Accions de divulgació i protecció del medi ambient 
Durant l'any 2006 s'han dut a terme els següents
projectes i activitats de divulgació i protecció del medi
ambient:  - Campanya d'educació ambiental «L'espai
fluvial, un ecosistema a conservar»:   A finals del
2006 es va iniciar la campanya d'educació ambiental
amb les escoles del Ripollès amb l'objectiu de
descobrir l'espai fluvial, un ecosistema que és molt
proper a la majoria dels alumnes, però que
desconeixen. S'ha elaborat una exposició itinerant amb
sis plafons divulgatius i didàctics acompanyats d'un
audiovisual.  - Punt d'informació ambiental de Sant
Joan de les Abadesses:   Durant el 2006 s'ha continuat
donant suport al punt d'informació ambiental per
respondre dubtes i recollir incidències del sistema de
recollida selectiva a domicili «porta a porta» a Sant
Joan de les Abadesses. Al mateix temps s'han fet
tasques d'informació i s'han organitzat activitats
divulgatives dirigides als vilatans per promoure la
recollida selectiva del municipi.  Disseny i promoció de
rutes de senderisme  A petició de diferents ens locals,
durant l'any 2006 s'han realitzat diferents treballs per
promoure el senderisme dins de la comarca. A
continuació es detalla cada una d'aquestes propostes:  -

«Itineraris de natura al municipi de Campdevànol». El
setembre del 2006 es va fer la petició de dissenyar
quatre itineraris de natura per acostar els vilatans i
visitants de Campdevànol al seu entorn natural. El
desembre es va redactar i editar la primera guia
senderista i de natura de l'itinerari dels Emprius i el
torrent d'Estiula, i es va dur a terme la senyalització i
el condicionament del sender circular. 
 
 - «Itineraris de natura al municipi de Sant Joan de les
Abadesses». A petició de l'ajuntament d'aquest
municipi ripollès, durant el 2006 es van dissenyar,
adequar i senyalitzar cinc itineraris de natura per
acostar els vilatans i visitants al patrimoni natural.
Durant aquest any es van redactar tres guies de
senderisme i natura per facilitar l'autoguiatge a tres
d'aquests itineraris i es va elaborar un mapa
municipal amb tots els 10 itineraris de natura i
senderisme existents al municipi.
 
 - «Ruta de les mines: itineraris per a la recuperació del
patrimoni miner de la vall del Freser». Durant l'any
2006 es van catalogar 14 boques i explotacions
mineres al municipi de Ribes de Freser i es va
dissenyar i senyalitzar una nova ruta minera en aquest
municipi. Amb la incorporació d'aquesta nova ruta
s'amplia l'oferta de senderisme i la recuperació del
patrimoni miner de la vall del Freser.
 
 - «Itinerànnia-Xarxa de senders del Ripollès, la
Garrotxa i l'Alt Empordà». L'entitat està coordinant al
Ripollès el projecte de senderisme Itinerànnia, que té
com a objectiu crear una xarxa de senders que uneixi
tots els nuclis de la comarca i alhora comuniqui amb
la veïna Garrotxa i l'Alt Empordà. La finalitat és crear
una xarxa de senders ben mantinguda i senyalitzada
que esdevingui un producte turístic atractiu per als
visitants de la comarca a través de la promoció del
senderisme. En total s'han identificat, amb l'ajuda
dels centres excursionistes, uns 1.200 quilòmetres de
senders. Aquest projecte és promogut pel Consorci
Ripollès Desenvolupament, conjuntament amb els 19
municipis del Ripollès, i ens públics i privats de les
comarques de la Garrotxa i de l'Alt Empordà.

Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter-Pirineus Orientals (CEA ALT TER)
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MESTRAL-CÀRITAS DIOCESANA DE
MENORCA

MESTRAL-CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA
C. Santa Eulàlia, 83 (Edifici Calàbria)
07702 MAÓ
MENORCA
Telèfon: 971 361 001
Fax: 971 353 779
E-mail:
Web:
             caritas@caritasmenorca.org
          www.mestralmenorca.org, www.caritasmenorca.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1964

Nombre d'associats:                                   250

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
AERESS, REAS, REAS-Balears, Càritas Espanyola,
Càritas Internacional, Associació de Productors
d’Agricultura Ecològica de Menorca, CBPAE.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Agricultura ecològica i
alimentació, Comerç i cooperació internacional,
Comunicació i educació ambiental, Inserció laboral
ambiental

Objectius:
- Lluita contra l'exclusió sociolaboral.   - Foment del
comerç just, alternatiu i solidari.   - Recuperació i
reutilització de materials.   - Gestió de residus perillosos.
  - Foment de les espècies autòctones d'arbres fruiters i
l'agricultura ecològica.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes  - Consorci Mestral-Grup Balear
d'Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB): exposició
itinerant «El boom dels fems».  - Associació Espanyola
de Recuperadors d'Economia Social i Solidària
(AERESS)-Ministeri de Medi Ambient: «Reutilitza,
dóna vida als electrodomèstics».   - Consorci per a la
Gestió de Residus Urbans de Menorca: recollida de
fluorescents, tòners i cartutxos d'impressió.   -Recollida
de residus d'aparells elèctrics i electrònics. Tercera
edició de la campanya de compostatge casolà «Feim
compost a casa».   Projectes educatius   - Participem
en el programa educatiu «Obrint portes» de l'Àrea

d'Educació de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
amb l'activitat «L'Ecoparc i Mestral, una alternativa a
la gestió dels residus a Ciutadella», ofert a alumnes de
primària; i «El barranc d'Algendar, projecte de
conservació de varietats locals d'arbres fruiters», dirigit
a secundària.  - Participem en el programa «Salut jove»
del Departament de Benestar Social del Consell
Insular de Menorca (CIME) amb tres activitats
dirigides a educació primària, educació d'adults i famílies:
«Reutilitza amb Mestral», «L'Ecoparc de Ciutadella»
i «Educació ambiental al barranc d'Algendar», dirigida
a secundària.  Altres  - Gestió de deixalleries: Ecoparc
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de Ciutadella i Punt Verd.  - Continuïtat del projecte
d'agricultura ecològica al barranc d'Algendar (inscrit
al Consell Regulador d'Agricultura Ecològica de les
Illes Balears).
 
 - Creació del viver d'arbres d'Algendar, centre de
producció d'arbres fruiters de varietats locals. 
 
 - Renovació de l'autorització de gestors de residus
perillosos (tòners, fluorescents, clorofluorocarburs i
piles) i ampliació a residus d'aparells elèctrics i
electrònics per part del Govern de les illes Balears. 
 
 - Continuïtat dels tallers de recuperació de roba,
fusteria i electrodomèstics. Ampliem aquest darrer
amb un subtaller de recuperació i reutilització
informàtica. 
 
 - Nous punts de venda de productes de comerç just:
botigues solidàries S'Altra Senalla.
 
 - Dos punts de venda Mestral de materials i productes
reutilitzats: Maó i Ciutadella. Inauguració del nou punt
de venda (el cinquè) de Mà a Mà (roba de segona mà) a
Ferreries.

Mestral-Càritas Diocesana de Menorca

Pàgina 211 de 299



Anuari d'entitats catalanes. 2007

BREA, GRUP D’OPINIÓ I RECERCA

BREA, GRUP D’OPINIÓ I RECERCA
C. del Rebato, 70
08630 ABRERA
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 660 627 871
Fax: 
E-mail:
Web:
             sucarrats@gmail.com
          www.brea.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   17

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Grans infraestructures, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Ciutats i ecologia urbana, Democràcia
ambiental i participació ciutadana

Objectius:
- Promoció del diàleg i la reflexió sobre totes aquelles
temàtiques que afecten l'entorn social en què ens
movem.   - Enriquir el debat públic amb noves vies
de participació ciutadana.   - Fomentar l'activitat
cultural i naturalista d'Abrera i el seu entorn.   -
Promoure la recerca, la difusió i la conservació del
patrimoni històric i natural del nostre municipi.   -
Afavorir l'intercanvi amb altres iniciatives d'opinió i
recerca.   - Organitzar debats públics i conferències
de reflexió històrica i naturalista sobre Abrera.   -
Participar en projectes de recerca, congressos i
jornades d'estudi de caràcter científic.  - Promoure
exposicions i activitats de difusió del nostre patrimoni.

Memòria d'activitats de l'any 2006
De finals del 2006 fins a mitjan 2007, Brea, Grup
d'Opinió i Recerca s'ha dedicat exclusivament a la
producció i l'elaboració del documental Abrera, entre la
República i la postguerra. El projecte s'ha finançat
exclusivament amb una subvenció del Programa per al
Memorial Democràtic del Departament de Relacions
Institucionals i de Participació de la  Generalitat de
Catalunya. En el documental, que dura 40 minuts, vuit
testimonis directes de l'Abrera d'aquells anys narren
la seva visió sobre la realitat social, política, cultural i
paisatgística que hi van viure. La direcció del
documental ha anat a càrrec de Roger Roca i la
realització la signa Marc Alberti. En la recerca i
l'assessorament històric hi han intervingut diversos
membres de Brea, especialment la historiadora
Montserrat Fosalba, autora d'altres estudis locals
sobre el mateix període. També hi han participat

professionals de l'àmbit de la música i el disseny gràfic
que han contribuït a dotar de la factura professional
que requeria el documental.  El documental va ser
presentat en públic a l'auditori de la Casa de Cultura
d'Abrera el 21 d'abril del 2007. Hi van assistir una
setantena de persones.
 
 Brea busca recursos per poder llançar una edició
limitada de còpies del documental i distribuir-les entre
els veïns que en van sol·licitar el mateix dia de la
presentació.

Brea, Grup d’Opinió i Recerca

Pàgina 212 de 299

mailto:sucarrats@gmail.com
http://www.brea.cat


Anuari d'entitats catalanes. 2007

XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
(XCT)

XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI (XCT)
C. Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic)
08500 VIC
OSONA
Telèfon: 938 866 135
Fax: 
E-mail:
Web:
             info@custodiaterritori.org
          www.custodiaterritori.org
http://xct.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2003

Nombre d'associats:                                   116

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              La
XCT compta amb el suport regular del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya i la Universitat de Vic,
així com d’organitzacions i persones membres. La xct
ha estat declarada entitat d'Utilitat Pública i consta a
la guia de la Transparència i les Bones Pràctiques de
les ONG de Fundación Lealtad.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Custòdia del
territori

Objectius:
1. Difondre, fomentar i impulsar la custòdia del
territori en l'àmbit social, econòmic i institucional.
2. Donar suport i servei tot formant, informant i
treballant amb les entitats i la resta d' agents implicats
en la custòdia del territori.
3. Desenvolupar la custòdia del territori, amb recerca i
recolzament a iniciatives innovadores.
4. Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions
membres.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Elaboració del segon Pla Director 2007-2011 per a la
consolidació de la custòdia del territori a Catalunya. El
segon pla estratègic de la Xarxa de Custòdia del
Territori (XCT) ha estat fruit d'un procés participatiu
i de reforçament que defineix una missió i una visió
actualitzades de l'organització i fixa noves línies de
treball amb visió de futur.  Línia d'informació  -
Publicació del manual Custodia del territorio en la
práctica. Manual de introducción a una nueva
estrategia participativa de conservación de la

naturaleza y el paisaje. Un manual de presentació del
concepte de custòdia, metodologia i instruments,
acompanyat de casos pràctics.  - Fons de Documentació
de la Custòdia del Territori. El fons documental de la
XCT es troba ubicat al Centre Documental del parc
natural de la zona volcànica de la Garrotxa.  
 Línia de formació i qualitat  - Diada de Tècniques per
a la Custòdia del Territori. Tallers dirigits a personal
tècnic o voluntariat d'entitats de custòdia i altres
organitzacions destinats a la formació i la capacitació de
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les persones que treballen en l'àmbit de la custòdia i la
gestió del territori.  Línia d'assessorament i suport  -
Estratègia de reforçament i capacitació d'entitats de
custòdia del territori. Establiment d'actuacions
orientades a millorar la formació i la capacitació de les
entitats de custòdia membres de la Xarxa per assolir un
increment en la qualitat i en la consecució d'iniciatives
de conservació.  Línia d'impuls de la custòdia del
territori  - Seminari Empresa i Territori. Seminari de
trobada i reflexió sobre les possibles fórmules de
col·laboració entre empreses i entitats de conservació
del territori i del patrimoni.  - Dossier de Projectes de
Custòdia. Iniciativa del Pla de Captació de Fons de la
XCT per donar suport al finançament de les iniciatives
que porten a terme les entitats de custòdia membres.
Aquest recull de projectes es presenta a les empreses
per oferir l'oportunitat de contribuir econòmicament en
la realització de projectes ambientals.  - Segon Premi
Caixa Manlleu d'Iniciatives de Custòdia del Territori.
Premi bianual que organitza la Fundació Caixa
Manlleu conjuntament amb la  Xarxa de Custòdia del
Territori per recompensar aquelles iniciatives de
conservació ambiental i custòdia que destaquen pels
seus valors, el seu caràcter innovador i la qualitat de
conservació.  Línia de difusió  - Segona Setmana I+ de la
custòdia del territori. Campanya de difusió ciutadana de
la gestió del territori en clau de custòdia i presentació
d'iniciatives que porten a terme les entitats de custòdia.
 - L'Acord. Redacció del número 0 d'un butlletí de
custòdia del territori per a propietaris i usuaris de
finques.
 
 - Projecte «0,7 % XCT de cooperació internacional»
en conservació i custòdia a la llacuna de Huacarpay
(Perú), gestionat per la Fundació Natura.

Xarxa de Custòdia del Territori (xct)
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INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS (IEV)

INSTITUT D'ESTUDIS VALLENCS (IEV)
C. Jaume Huguet, 1
43800 VALLS
ALT CAMP
Telèfon: 977 600 660
Fax: 977 600 660
E-mail:
Web:
             iev@iev.es
          www.iev.es

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1960

Nombre d'associats:                                   500

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana,
Institut Ramon Muntaner, Confederació Espanyola de
Centres d’Estudis Locals.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables,
Ordenació del territori, Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Publicacions especialitzades

Objectius:
- L'estudi i la divulgació de la persona i de l'obra de
ciutadans de l'Alt Camp.   - Auditoria i assessorament
respecte al patrimoni i les riqueses de Valls i comarca.
  - La preservació i la sensibilització envers el medi
natural propi i la promoció de treballs de recerca
relacionats amb els camps arqueològic, històric, científic,
ecològic, econòmic, social, etc.   - Contribuir per
diversos mitjans a generar un ambient cultural
participatiu, crític i plural que respongui a les
demandes d'un ampli sector de la nostra societat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Comissió de Natura de l'Institut d'Estudis Vallencs
 L'interès pel medi ambient es manifesta en l'èxit
que tenen les propostes d'aquesta comissió:   Curs «El
bosc de Valls»
 8 de març: «El bosc de Valls, un espai natural i
cultural per conèixer», a càrrec de Pilar Vives Corbella
i Alba Vives Català.  11 de març: sortida de camp al
bosc de Valls.   Exposició-conferència  Del 18 al 30 de
maig: exposició al Pati de Sant Roc del «Document
marc de planificació dels torrents de Valls», que va
incloure una conferència el dia 24 del Consell de
Participació Ciutadana per al Desenvolupament dels
Projectes de Regeneració dels Torrents de Valls.  Curs

«El bosc de Valls i les seves ermites»  28 de setembre:
«El bosc de Valls i les seves ermites, un espai natural
i cultural per conèixer i preservar», a càrrec d'Alba
Vives Català i Pilar Vives Corbella.   1 d'octubre:
sortida de camp pel bosc de Valls i les seves ermites. 
Altres activitats de la comissió
 
 Resolució del XVIII Premi de Natura, dotat amb 3.400
euros, i convocatòria de la XIX edició.
 
 7 de juny: col·laboració amb la  Regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Valls en l'organització de
la sessió «El compostatge casolà», a càrrec de Josep
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Melero, de l'empresa Compostadores.com.

Institut d'Estudis Vallencs (IEV)
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ASSOCIACIÓ AULA DE NATURA
CORTARIU-CADÍ

ASSOCIACIÓ AULA DE NATURA CORTARIU-CADÍ
Cal Caló de Cortariu
25721 BELLVER DE CERDANYA
CERDANYA
Telèfon: 973 293 002
Fax: 973 293 004
E-mail:
Web:
             aulanatura@aulanatura.org
          www.aulanatura.org
marcel@aulanatura.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1992

Nombre d'associats:                                   150

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
FEPA (Federació Entitats Pisos Assistits)
CESBE (Coordinadora Europea Societat Baixa
Energia)

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Ciutats i ecologia
urbana, Economia sostenible, Turisme sostenible,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
Associació sense ànim de lucre amb els objectius de:

- Educació ambiental i sostenibilista.  
- Turisme ambiental.  
- Inserció sociolaboral lligada al medi ambient.

L'objectiu actual de l'entitat es aconseguir la
humanització de la nostra societat fins a uns nivells que
permetin la comprensió de la necessitat de la
decreixença material del nord per permetre el
desenvolupament del sud i a l'hora la sostenibilitat de
l'home sobre  la Terra.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Activitats regulars
 
 - Àmbit d'educació ambiental i oci
 Dins l'educació ambiental i l'oci, i amb la col·laboració
de la Secretaria General de Joventut, activitats pròpies
d'educació ambiental, entre les quals, de manera
especial, el foment de les energies renovables i la
nova cultura de l'aigua per als joves.
 
 - Àmbit de turisme rural
 Dins el turisme rural, practiquem amb l'exemple en
les nostres instal·lacions mitjançant la producció
fotovoltaica aïllada i el foment de l'estalvi, tant

d'energia com d'aigua, mitjançant plafons explicatius.
 
 - Àmbit d'inserció sociolaboral
 Inserció sociolaboral per a joves amb especials
dificultats d'inserció sociolaboral, desenvolupada amb
professions relacionades amb el medi ambient. Amb
la col·laboració del Departament de Treball i el
Departament d'Acció Social i Ciutadania.
 
 Activitats extraordinàries
 
 - 3a trobada d'educació ambiental i desenvolupament
sostenible: una competència transversal del
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currículum. Amb el suport del Departament
d'Ensenyament. 
 
 - Elaboració i experimentació del programa d'educació
ambiental «Desenvolupament vers sostenibilitat».
Amb el suport del Departament de Medi Ambient.
 
 - Nou jaciment d'ocupació al Barcelonès, «Estació
d'anellament per a l'educació Ambiental», a Sant Adrià
de Besos. Amb el suport del Servei d'Ocupació de
Catalunya del Departament de Treball.
 
 - Trobades sobre la cultura micològica del país i la
sostenibilitat de les actuals collites de bolets. Amb el
suport del Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana.
 
 - Convivències ecumèniques entre joves de diferents
religions per intercanviar opinions sobre les diferents
visions de la sostenibilitat. Amb el suport de la
Secretaria General d'Afers Religiosos.

Associació Aula de Natura Cortariu-Cadí
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CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL MAS
D’EN PEDRO

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL MAS D’EN PEDRO
C. Lloret, 6
08880 CUBELLES
GARRAF
Telèfon: 938 950 908
Fax: 938 953 299
E-mail:
Web:
             maspedro@maspedro.e.telefonica.net
          www.maspedro.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1989

Nombre d'associats:                                   3

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les
edats i infants i/o joves

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Estudi del
medi natural, biodiversitat i animals salvatges, Medi
marí i submarí, Turisme sostenible, Comunicació i
educació ambiental

Objectius:
- Conèixer el medi litoral i costaner.   
- Valorar els diferents medis i la seva diversitat, per
tal de generar en els infants la necessitat de vetllar per
l'entorn i millorar-lo.  
 - Conèixer l'ús dels recursos naturals a través d'una
activitat tradicional com és la pesca.  
 - Adquirir actituds respectuoses amb el medi i actuar
en el seu benefici.   - Sensibilitzar sobre moltes de les
problemàtiques ambientals actuals.  
 - Conèixer els canvis del paisatge, les seves
transformacions, els canvis de forma, estructura, color
i estètica per tal d'entendre el model de funcionament
de la nostra societat.
- Desenvolupar projectes de voluntariuat ambiental
- desenvolupar projectes formatius en el camp de
l'astronomia, la cartografia i la meteorologia.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Intervenció educativa
 
 Projecte «Escola del Mar»:
 Hi han participat 32 escoles amb un promig de 1.600
alumnes de primària d'arreu de Catalunya.
 
 Formació ambiental i cursos monogràfics  - S'ha dut a
terme un curs d'astronomia bàsica amb 25 participants
i un curs de cartografia i orientació amb 22
participants. Aquests cursos es fan des del Centre
d'Educació Ambiental (CEA) Mas d'en Pedro per a la 
Fundació Pere Tarrés.  - S'ha participat en el curs
d'educadors ambientals del Centre Català d'Educació
Ambiental (CEDAM) amb una sessió dedicada al

coneixement del litoral i el medi marí.  - S'ha ofert la
visita a les instal·lacions i la presentació del projecte
als alumnes del programa d'educació ambiental de
l'Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés.

Centre d’Educació Ambiental Mas d’en Pedro
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GRUP ECOLOGISTA XORIGUER

GRUP ECOLOGISTA XORIGUER
Camí Vell de València, 13
03570 LA VILA JOIOSA
MARINA BAIXA
Telèfon: 966 853 411 / 646 200 214
Fax: 
E-mail:
Web:
             xoriguer@xoriguer.org
          www.xoriguer.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1985

Nombre d'associats:                                   150

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Ús de l'aigua, Ordenació del
territori, Estudi del medi natural, biodiversitat i
animals salvatges, Turisme sostenible

Objectius:
El coneixement, l'observació, l'estudi i la defensa de la
natura i el medi ambient mitjançant:  - La difusió de
notícies.
 - La vigilància i la denúncia dels atemptats contra la
natura.
 - La pressió envers els poders públics perquè
respectin i facin respectar les lleis que protegeixen el
medi ambient.
 - La conscienciació de la població a partir de
campanyes d'educació ambiental, conferències, taules
rodones, etc.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes  Aquest any hem fet campanyes
divulgatives i reivindicatives per donar a conèixer la
problemàtica ambiental que pateix la Terra i com ens
afecta a la nostra comarca, sense deixar de conèixer i
estudiar el medi ambient que ens envolta. 
 
 - Campanya de defensa del patrimoni natural «La
natura és també patrimoni». Davant les fortes
amenaces urbanístiques, hem dut a terme durant tot
l'any una campanya en premsa i ràdio per difondre la
necessitat de salvar el nostre patrimoni de les
agressions que està patint, i hem denunciat el
creixement insostenible que s'està produint a la nostra
comarca.  - Campanya de repoblació de paratges
singulars. Amb la recollida de glans de coscolla i
carrasca i la seua posterior sembra i seguiment vam

començar la campanya de repoblació a paratges
singulars. Aquest any també hem plantat plançons
d'espècies autòctones, gràcies a la col·laboració del
Viver Forestal d'Albacete, que ens ha subministrat la
planta.  - Campanya «Reutilitza els arbres». Hem
continuat amb aquesta campanya destinada a
mobilitzar la gent del poble i l'Administració local per
aconseguir salvar el màxim nombre d'arbres que es
veuen afectats per alguna obra. Els arbres són
trasplantats a llocs públics del nostre municipi. Hem
salvat molts arbres centenaris, fonamentalment
oliveres. Tot aquest moviment ha servit perquè es creï
en l'àmbit local un «banc d'arbres».  - Campanya de
comunicació «Prou d'especulació urbanística».
Continuem la lluita que any rere any ens ocupa:
l'urbanisme. Aquest any passat hem lluitat de valent
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davant els nombrosos intents de realització de camps
de golf a la nostra comarca, amb diferents resultats.
Fem al·legacions als nombrosos projectes de la nostra
comarca i fem campanya als mitjans de comunicació
per informar la gent de l'especulació urbanística.
 
 
 Voluntariat ambiental  Gràcies al suport de la CAM,
durant l'estiu s'han dut a terme dos projectes de
voluntariat.   - Amb el títol d'«Estudi i divulgació de
tradicions i oficis històrics relacionats amb l'entorn de
la Vila Joiosa», hem realitzat un voluntariat amb el
qual pretenem que els més joves sàpiguen i coneguin
els treballs, oficis i costums, dels seus avantpassats i
que estan avui en desús. L'ofici del cànem i de l'espart
i el seu tractament per a l'elaboració de cordes,
utensilis com a estores, cabassos, etc., els oficis
relacionats amb l'agricultura i amb el ramat, els oficis
relacionats amb la pedra, com ara l'elaboració dels
marges de pedra seca, etc., els treballs relacionats amb
la construcció naval, etc.   - Amb el títol «Biodiversitat
dels rius de la Vila  Joiosa», el Grup Ecologista
Xoriguer pretén conèixer de manera més propera i
exacta quines són les diferents espècies de fauna i flora
que trobem als nostres rius, així com els problemes als
quals es troben exposades. 
 El terme municipal de la  Vila Joiosa es veu travessat
per dos rius anomenats Amadori i Torres. Aquests dos
rius i la mar Mediterrània han condicionat la vida dels
seus habitants. Els canvis en la forma de vida que ha
comportat el desenvolupament de tecnologies ha fet
caure en l'oblit aquests dos rius, que sovint s'han
convertit en molts dels seus trams en abocadors
il·legals. 
 La fauna i la flora no ha estat aliena a aquests canvis i
ha anat adequant-se a les condicions que l'home li ha
posat al llarg de tota la història.   Jornades
d'anellament científic  Periòdicament, i durant tot l'any,
es duen a terme jornades d'anellament d'ocells per
diferents paratges de les comarques alacantines, i
algunes jornades s'aprofiten per portar xiquets i
xiquetes i donar-los unes lliçons sobre educació
ambiental. 
 
 
 Altres  - Rutes a peu. Alguns caps de setmana
s'aprofiten per conèixer millor la comarca i es
convoca la gent per fer caminades; gràcies als
coneixements de la gent del grup, es van afegint
noves dades al registre de medi ambient de grup.  -
Manteniment del web (www.xoriguer.org). L'objectiu
és arribar a un major nombre de gent per aconseguir
que participen en les nostres activitats i que servisca
com a eina per difondre la necessitat d'un respecte pel
medi ambient.   - Però, a banda de tot això,
lamentablement el que ha absorbit gran part del temps
del grup són les denúncies, els escrits i les notes de
premsa amb un tema comú: l'agressió al medi
ambient. El boom urbanístic i la degradació del litoral

han estat el centre de la diana, ja que les aberracions
són continues.   - Un altre tema molt actual és el dels
recursos naturals, els quals el grup continuarà
denunciant, ja que s'esgoten a la zona, per mal ús i
mala gestió, com és el cas de l'aigua. El que més mal
sap de tot és que la majoria de les denúncies van
dirigides cap a la mateixa administració.

Grup Ecologista Xoriguer
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CENTRE D'HISTÒRIA NATURAL DE LA
CONCA DE BARBERÀ (CHNCB)

CENTRE D'HISTÒRIA NATURAL DE LA CONCA DE BARBERÀ (CHNCB)
C. de la Pedrera, 2
43400 MONTBLANC
CONCA DE BARBERÀ
Telèfon: 977 862 177
Fax: 977 862 177
E-mail:
Web:
             info@chncb.cat
          www.chncb.cat/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1974

Nombre d'associats:                                   150

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Centre adscrit a la Institució Catalana d'Història Natural
(ICHN).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Comunicació i educació ambiental,
Publicacions especialitzades

Objectius:
El Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà és
una entitat cultural i científica sense ànim de lucre. Els
seus principals objectius són l'estudi, la divulgació i la
defensa del patrimoni natural de la comarca de la 
Conca de Barberà, en primer lloc, i de les zones veïnes,
en segon lloc.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Al llarg de l'any 2006 s'han continuat fent en el camp
de la recerca i la investigació dos projectes:
 - Estudi d'animals carnívors al bosc de Poblet.
 - Estudi de restes fòssils en diversos jaciments de la
Conca de Barberà sobre rosegadors en el trànsit de
l'Holocè-Oligocè.
 
 En relació amb la millora de l'entorn natural al llarg
d'aquest any s'ha seguit realitzant:
 - Projecte per a la recuperació ambiental del riu
Francolí a la Sallida (Montblanc).
 
 I en educació ambiental s'ha dut a terme:
 - Campanya d'educació ambiental «Natura i Conca
06»: amb la col·laboració del Consell Comarcal de la

Conca de Barberà, el Centre de Recursos Pedagògics de
la Conca de Barberà i el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya. Les activitats
incloses en aquesta campanya són: el concurs de
murals «Dissenya el teu entorn natural», destinat als
escolars del cicle inicial de la comarca, el concurs de
fotografia de natura «Fotografiant la natura de la
Conca», el taller de rastres per alumnes de 1r d'ESO
dels instituts de Montblanc, l'Espluga de Francolí i
Santa Coloma de Queralt, i l'activitat «El bosc
tremola per Nadal», activitat per a la conscienciació
sobre la utilització d'espècies vegetals durant les festes
nadalenques.     Gener
 
 - Reunió de la Junta  Directiva el 13 de gener.
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 Febrer
 
 - Col·laboració amb la  Societat Espanyola
d'Ornitologia dins el programa NOCTUA per fer el
cens d'ocells nocturns dins el bosc de Poblet.
 - Col·laboració per la realització del Catàleg del paisatge
de la Conca de Barberà.
 - Assemblea general de socis l'11 de febrer.
 
 Març
 
 - Presentació a les escoles del concurs de murals
«Dissenya el teu entorn natural», de la campanya
d'educació ambiental «Natura i Conca 06».
 - Reunió de junta directiva el 24 de març.
 
 Abril
 
 - Reunió de la junta rectora del PNIN de Poblet.
 
 Maig
 
 - Reunió de junta directiva el 5 de maig.
 - Realització del concurs de murals de la campanya
d'educació ambiental «Natura i Conca 06».
 
 Juny
 
 - Entrega de premis del concurs de murals «Natura i
Conca 06».
 - Reunió de la junta directiva el 9 de juny.
 
 Juliol
 
 - Publicació del butlletí Reboll, número 8, II època,
estiu 2006.
 - Reunió de la junta directiva el 7 de juliol.
 
 Setembre
 
 - Conferència i exposició sobre l'àguila cuabarrada
amb la col·laboració de l'entitat juvenil Barjaula. 
 - Reunió de la junta directiva el 15 de setembre.
 
 Octubre
 
 - Reunió de la junta directiva el 6 d'octubre.
 - Organització dels tallers de fauna dins de la
campanya d'educació ambiental «Natura i Conca 06»,
destinats als alumnes de primer d'ESO dels instituts
d'educació secundària de la Conca de Barberà.
 
 Novembre
 
 - Reunió de la junta directiva el 10 de novembre.
 - Segones jornades sobre el bosc de Poblet i les
muntanyes de Prados «Els límits de la pressió humana
en el medi natural» els dies 17 i 18 de novembre,

realitzades pel PNIN de Poblet amb la col·laboració del
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà i el Centre
d'Història Natural de la Conca de Barberà.
 
 Desembre
 
 - Entrega de premis del concurs de fotografia dins la
campanya «Natura i Conca 06».
 - Realització de l'activitat «El bosc tremola per
Nadal», que tracta sobre les espècies vegetals que
s'utilitzen per decorar les cases durant les festes
nadalenques, dins la campanya d'educació ambiental
«Natura i Conca 06».
 - Publicació del butlletí Reboll, número 9, II època,
hivern 2006.
 - Reunió de la junta directiva l'1 de desembre.

Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà (CHNCB)
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ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA BAIXA
SEGARRA

ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA BAIXA SEGARRA
Pl. del Portalet, 10
43420 SANTA COLOMA DE QUERALT
CONCA DE BARBERÀ
Telèfon: 977 604 860 / 636 825 895 / 977 880 499
Fax: 977 606 207
E-mail:
Web:
             josep-m.m.f@hotmail.com
          

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1995

Nombre d'associats:                                   35

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              ICO,
SEO/BIRDLIFE

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Comunicació i educació ambiental, estudi i
seguiment d´aus i rapinyaires

Objectius:
Defensa i estudi del ocells i els seus hàbitats.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Els primers mesos de l'any es van fer sortides per
observar ocells hivernants.  - Sortides durant la
primavera-estiu per la quadrícula que tenim assignada
per tal de fer les citacions d'ocells reproductors.  -
Seguiment de diversos nius de rapinyaires nocturns.  -
Sortida per fer un seguiment de les migracions a
Montragull. Vam poder i observar els següents ocells
(27 d'agost del 2006):      350 agulots vespers      6 àguiles
marçanes      2 falcons mostaxuts      2 aligots comuns      2
esparvers vulgars      1 xoriguer      1 cordella      Orenetes     
Falciots  - El primer diumenge d'octubre, com cada
any, es va celebrar el Dia Internacional de les Aus; es
feren anellaments amb l'anellador Eduard,
alliberaments d'ocells recuperats del Centre de
Recuperació de Torreferusa (tres xoriguers comuns:
una femella, un mascle i un jove; una serp blanca, tres

eriçons de terra a prop d'uns horts, una fagina i una
geneta a prop del castell de Queralt).  - Hem engegat
una exposició dels ocells que es troben a la nostra vila i
els seus voltants, que no estarà acabada fins l'any 2007.

Associació Ornitològica Baixa Segarra
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CENTRE UNESCO DE CATALUNYA

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
c/ Mallorca, 285
08037 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 589 595
Fax: 934 575 851
E-mail:
Web:
             centre@unescocat.org
          www.unescocat.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1984

Nombre d'associats:                                   10 entitats membres

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              El
Centre UNESCO de Catalunya manté relacions
oficials amb la UNESCO i amb ECOSOC, i està
associat al Departament d’Informació de les Nacions
Unides.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'energia i eficiència
energètica, Agendes XXI, auditories ambientals i
indicadors de sostenibilitat, Ciutats i ecologia urbana,
Comunicació i educació ambiental, Publicacions
especialitzades

Objectius:
L'objectiu d'Unescocat és difondre els ideals, els
documents i les activitats de la UNESCO, i fer arribar
a la UNESCO la col·laboració de la comunitat cultural
catalana en les àrees de competència de la UNESCO:
educació, ciència, cultura i comunicació. També difon
la informació d'altres organitzacions internacionals
governamentals i no governamentals per tal de
contribuir a la pau i a la convivència internacionals.  
Els objectius del Departament de Sostenibilitat
d'Unescocat són: difondre iniciatives en l'àmbit català;
enfortir la xarxa social d'entitats ecologistes en l'àmbit
català; elaborar materials didàctics per a tots els
públics, i assessorar i col·laborar en programes
ambientals i les Agendes 21.

Memòria d'activitats de l'any 2006
  Unescocat elabora una col·lecció de vuit pòsters basats
en els continguts del primer Informe mundial dels
recursos hídrics del Programa d'Avaluació dels
Recursos Hídrics de les Nacions Unides i coordinat
per la UNESCO. Els pòsters estan destinats a
l'ensenyament secundari, formal i no formal, i van
acompanyats de la guia didàctica «L'aigua al segle
xxi», que en facilita l'aplicació i la interpretació. Els
pòsters s'elaboren amb el suport de la Fundació Territori
i Paisatge de Caixa Catalunya. Aquests pòsters sobre
l'aigua porten el logotip de la UNESCO i del
Programa d'Avaluació dels Recursos Hídrics de la

UNESCO i s'editen en dues versions lingüístiques: català
i castellà. Es presenten a Barcelona en l'acte «L'aigua i
l'educació per a la sostenibilitat», que té lloc el dia 25
d'abril, a la Pedrera de Barcelona, i en què intervenen
el president de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa
Catalunya, el director d'Unescocat i Pilar González
Meyaui, responsable de comunicació del Programa
Mundial d'Avaluació dels Recursos Hídrics de la
UNESCO. El mateix dia té lloc una roda de premsa
de presentació d'aquest material. Aquest material, que
es difon àmpliament, es pot consultar també a
www.unescocat.org/aigua. El mes de juliol, l'Institut
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d'Estudis Catalans exposa els pòsters «L'aigua al segle
xxi» al pati de la Casa de la Convalescència, seu de
l'Institut d'Estudis Catalans. Durant les Festes de
Gràcia, de la ciutat de Barcelona, els dies 16 i 17
d'agost, els pòsters són exposats al carrer Guilleries,
gràcies a una iniciativa de l'associació Acció Catacrac. El
dia 29 d'agost Unescocat exposa els pòsters «L'aigua
al segle xxi» a la seu de la UNESCO, a París, en el
marc de la sessió de treball de la UNESCO sobre
«Ciutats i assentaments humans». L'entitat Escola
Valenciana presenta també els pòsters i els distribueix
a les escoles del País Valencià en un acte que té lloc el
dia 18 d'octubre, en el qual intervé Muntsa Besnard,
de l'Àrea de Sostenbilitat d'Unescocat. Els pòsters
s'exposen també a Manresa en el marc de la Setmana
de la Ciència de l'Escola Politècnica Superior
d'Enginyeria de Manresa, que té lloc del 10 al 17 de
novembre, i en el curs de la qual té lloc una taula
rodona, el dia 10 de novembre, sobre «Aigua i
alimentació», en què intervé Ángeles Rojo, de l'Àrea de
Sosteniblitat d'Unescocat. Finalment, la versió
castellana dels pòsters també es presenta a Saragossa,
en el marc dels actes previs de l'Expo Zaragoza 2008,
en un acte que té lloc el dia 12 de desembre i en què
intervé Ángeles Rojo.  Unescocat, amb el patrocini de
la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya,
duu a terme uns tallers, organitzats pel Departament
d'Educació de la  Generalitat de Catalunya, que tenen
com a objectiu donar a conèixer entre els professors
de primària i de secundària el material pedagògic dels
pòsters «L'aigua al segle xxi». Els tallers tenen lloc a
diverses poblacions catalanes: a Girona, el dia 3
d'octubre; a Gurb, el dia 10 d'octubre; a Tarragona, el
dia 17 d'octubre; a Mollerussa, el dia 24 d'octubre; a
Mataró, el dia 25 d'octubre; i a Barcelona, el dia 30
d'octubre.  Unescocat elabora uns materials didàctics
per a secundària basats en l'Informe Planeta Viu del
Fons Mundial per la Vida Salvatge (WWF, per les
seves sigles en anglès) sobre l'estat dels ecosistemes
del món. Els materials s'elaboren amb el suport de la 
Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya. Per a
l'aplicació dels materials didàctics és imprescindible la
consulta de l'informe de referència. És per això que,
paral·lelament, es tradueix l'Informe Planeta Viu al
català. La traducció de l'informe es realitza amb el
suport del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de la Generalitat de Catalunya.  Unescocat
edita, el mes de febrer, el document introductori de la 
Dècada Internacional per a l'Acció, «L'aigua, font de
vida», i el difon en format paper i en format electrònic.
El document s'edita amb la col·laboració de la 
Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.   Unescocat tradueix
l'esquema d'implementació de la Dècada de les
Nacions Unides sobre l'Educació per al
Desenvolupament Sostenible, amb el suport de la
Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya. El
document és disponible en format electrònic.  El mes

de febrer, l'Escola Valenciana i la Federació
d'Associacions per la Llengua editen, amb el suport
d'Unescocat, una nova edició en català del text de La
Carta de la Terra.  La revista Docent publica, al
número 3, que apareix el mes de febrer, un dossier
elaborat per Unescocat sobre el Dia Mundial de
l'Aigua, titulat «L'aigua en el context internacional». 
Unescocat és membre de la Xarxa d'Educació per a la
Sostenibilitat, una iniciativa promoguda pel Grup de
Recerca Consolidat en Psicologia Social, Ambiental i
Organitzacional de la Universitat de Barcelona i per la
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la  Universitat
Politècnica de Catalunya.  Unescocat organitza i
coordina, amb el suport de l'Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, uns tallers sobre responsabilitat
social corporativa, que tenen lloc els dies 24, 25, 26 i
28 d'abril i 4 de maig, d'una durada de dues hores
cada un, i que imparteixen Montserrat Besnard,
Nativitat Yesares i Laia Capdevila. Els destinataris són
483 alumnes de secundària dels instituts Arnau Cadell i
Joaquima Pla Farreras de Sant Cugat, de primer a
quart d'ESO, distribuïts en 18 tallers. El dia 5 de juny,
amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, té
lloc a Sant Cugat del Vallès un acte conjunt de tots
els participants dels tallers, en què els alumnes
presenten les conclusions elaborades en els tallers.
Gràcies a aquesta activitat, els alumnes valoren la
responsabilitat que tenen els empresaris per canviar
les tendències actuals que malmeten el medi que ens
envolta. La preparació d'aquests tallers ha comportat la
realització de reunions preparatòries amb els tècnics de
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els dies 20 de
gener, 9 de març, 18 de maig i 21 de juny.   El 12 de
juny té lloc la presentació de la versió catalana del
Segon informe de les Nacions Unides sobre els
recursos hídrics, en una jornada organitzada a
Barcelona per Unescocat, amb el suport de la Fundació
Agbar, que s'anuncia amb el títol «L'aigua a les
ciutats del segle xxi». En fa la presentació Carlos
Fernández Jáuregui, coordinador adjunt del
Programa Mundial d'Avaluació dels Recursos Hídrics
de la UNESCO. En l'acte d'inauguració intervenen
Agustí Colomines, director d'Unescocat, Luis Ángel
Gutiérrez, director general de la  Fundació Agbar, i el
conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar. També
intervenen durant la jornada Gonzalo Pizarro,
especialista de Recursos Hídrics del Projecte Mil·lenni
de les Nacions Unides; Manuel Dengo, cap de la 
Subdivisió d'Aigua, Recursos Naturals i Petits Estats
Insulars en Via de Desenvolupament, del
Departament d'Afers Econòmics i Socials de les
Nacions Unides, Patrick M'mayi, especialista d'Aigua
Dolça del Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient; Narcís Prat, de la Fundació Nova Cultura de
l'Aigua; Gabriel Borràs, director de l'Àrea de Planificació
per a l'Ús Sostenible de l'Aigua de l'Agència Catalana
de l'Aigua; Fernando Rayón, director de Planificació i
Tecnologia d'Agbar Aigua; i Carles Conill, gerent de
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l'Entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.   Unescocat i el Projecte Mediterrani
Occidental organitzen, el dia 20 de novembre, una
Jornada sobre l'Aigua al Món: Experiències
Educatives en el Context Internacional, amb la
col·laboració de la Fundació Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya i l'Agenda 21 de Barcelona. Aquesta
jornada s'emmarca en la Dècada de les Nacions
Unides d'Educació per al Desenvolupament Sostenible.
En l'acte inaugural intervenen Enric Masllorens,
president d'Unescocat, Jordi Sargatal, director de la 
Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, i
Imma Mayol, presidenta del Consell de Sostenibilitat
de l'Ajuntament de Barcelona. Hi presenten
experiències educatives relacionades amb l'aigua:
David Moyen, professor de secundària de Puy-de Döme,
a França; Benalia Ouanouki, coordinador de les
Escoles Associades a la  UNESCO d'Algèria; Alícia
Masip i Pep Suñé, del CEIP Bellaterra; Hilda
Weissmann, coordinadora del Programa Agenda 21
Escolar de Barcelona; i Anna Bosquet, Clara Calvo i
Eva Panizo, alumnes d'ESO de l'Escola Laia de
Barcelona. 

Centre UNESCO de Catalunya
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ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE
GIRONA (ANG)

ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA (ANG)
C. les monges, 20
17007 GIRONA
GIRONÈS
Telèfon: 972 223 638
Fax: 972 227 068
E-mail:
Web:
             info@naturalistesgirona.org
          htt://www.naturalistesgirona.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1981

Nombre d'associats:                                   500

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació Ecologistes de Catalunya

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'energia i eficiència
energètica, Grans infraestructures, Comunicació i
educació ambiental, Democràcia ambiental i participació
ciutadana, Reivindicació de les problemàtiques
ambientals

Objectius:
- Reivindicar el medi ambient com a part inalienable
de la nostra societat.   - Informar sobre els efectes
negatius que, a llarg termini, poden provocar les
disfuncions ecològiques per a la salut planetària i
humana.   - Defensar una societat sostenible i
integrada ecològicament amb el seu entorn com a
vertader progrés econòmic i social.   - Treballar per
tendir cap a l'equilibri ecològic i minimitzar les
desigualtats que aquest provoca.   - Aportar els
nostres coneixements per construir alternatives
viables i efectives als problemes ambientals locals i
globals.   - Treballar per l'educació ambiental com un
procés de transformació social a partir de la
conscienciació de les persones.

Memòria d'activitats de l'any 2006
El treball que ha dut a terme l'Associació de
Naturalistes de Girona (ANG) durant l'any 2006 ha
estat una continuació de les campanyes que les
diferents comissions de treball han anat realitzant
durant els darrers anys.     Comissió d'energia
 
 La comissió d'energia continua la línia iniciada l'any
2001 i es dedica a organitzar campanyes concretes per
engrescar el major nombre possible de persones
sensibilitzades i externes al moviment ecologista.
L'àmbit de treball s'ha centrat en la realització de la 6a
Fira d'Energies Renovables, d'eficiència a la llar i de
construcció sostenible. A més, aquest any ha estat el
cinquè any de funcionament del sostre solar de
l'ANG.     Comissió tècnica de defensa del territori

 
 L'objectiu de la comissió és orientar la tasca
reivindicativa de l'ANG per tal de definir campanyes
prioritàries i accions en l'àmbit tècnic, jurídic i social.
Aquest any 2006 la comissió ha estat gairebé inactiva,
però ha presentat al·legacions/observacions a la Xarxa
Natura 2000 i també s'ha incorporat al Consell
Assessor de l'Observatori del Paisatge.  
 
 Comissió de cooperació
 
 Un cop dut a terme el 2004 el projecte «Diagnòstic
participatiu socioambiental de la microconca del riu
Funza», a Colòmbia, aquest any 2006 s'han presentat
diferents subprojectes dins el projecte «Agroturisme,
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seguretat alimentària i diversificació de la  Producció a
Tinjacá, Colòmbia»; a més, s'ha enfortit el suport
amb les contraparts locals i s'ha buscat finançament
per continuar-lo. Des de la comissió es vol impulsar la
participació de la societat universitària i involucrar
diferents col·lectius de la ciutat de Girona en el
projecte.     Comissió de voluntariat ambiental de
Girona
 
 Des de la comissió s'ha confeccionat una xarxa de
voluntaris que participen en les diferents campanyes
promogudes des de l'associació. Les campanyes que
s'han dut a terme durant l'any 2006 feien referència
a:  - La promoció de la mobilitat sostenible, mitjançant
la participació en una cursa de mitjans dins el context
de la setmana de la mobilitat sostenible i segura.  - La
investigació, amb la implicació de voluntariat, de la
propaganda comercial que arriba a les nostres bústies
a fi de poder-la reduir.  - La reducció de la petjada
ecològica a les llars gironines mitjançant ecoauditories a
les llars, tallers, xerrades, campanyes en comerços...
S'ha treballat per sensibilitzar sobre diferents
problemàtiques (aigua, energia, mobilitat i residus) que
afecten la nostra vida diària i les solucions que
individualment es poden posar en pràctica.  - La
restauració i la difusió del patrimoni natural i cultural de
la vall de Sant Daniel, amb l'elaboració d'un itinerari
que transcorre per diferents fonts, que, de fet ja es va
iniciar com a projecte l'any 2004.  - La sensibilització
sobre les espècies invasores per mitjà de la campanya
«Detecció d'espècies de cranc autòcton i de cranc
americà» i una exposició divulgativa.  - Sortides
lúdiques.  - Relació amb la ciutadania des de la barraca
a les Fires de Sant Narcís.  - Celebració del 25è
aniversari de l'entitat.     Comissió de transgènics
 
 - Durant l'any 2006 s'ha continuat sol·licitant
informació ambiental als diferents departaments de la 
Generalitat i de l'Estat per conèixer la situació dels
transgènics i pressionar per exigir controls i
inspeccions.  - Posada en marxa d'una campanya
d'informació a les diferents empreses de fabricació de
pinso per tal d'advertir-los del risc d'utilitzar
productes amb transgènics.  - Posada en marxa d'una
campanya d'informació a les comunitats de regants i
als ajuntaments d'aquells municipis on consta que hi
ha més conreus de blat de moro transgènic.  - S'han
presentat al·legacions contra l'esborrany de Decret de
coexistència de conreus convencionals, ecològics i
transgènics proposat pel Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.  - S'han dut a terme actes
reivindicatius i s'ha participat en xerrades i taules
rodones per tal de sensibilitzar la ciutadania al voltant
de la problemàtica dels transgènics.  
 Comissió Ecologistes.net
 
 La Comissió Ecologistes.net va néixer l'agost del
2005 de la inquietud d'un grup de persones per posar
en marxa de nou el portal www.ecologistes.net. Els

continguts d'Ecologistes.net es vertebren a partir de
cinc grans eixos:
 - Notícies.
 - Articles.
 - Agenda.
 - Participació-fòrum.
 - «Què podem fer?» (secció pràctica).
 
 L'objectiu del 2007 és ampliar el nombre d'entitats
involucrades i donar una major projecció mediàtica a les
seves informacions.     Comissió 25 Anys
 
 Durant l'any 2006 s'ha consolidat la Comissió 25
Anys per tal d'organitzar el programa d'activitats del
25è aniversari de l'ANG. Per celebrar-lo s'ha pensat
a participar a la setmana de Temps de Flors de Girona
amb el muntatge d'un hort vertical, a la Fira Ecosí (1a
fira de la cultura ecològica a Girona) i l'organització
d'un dinar popular per als associats al volcà de la 
Crossa.     Comissió de fotografia
 
 La tasca primordial de la comissió de fotografia és la
realització del Concurs de Fotografia Naturalista de
l'ANG. Durant els darrers 19 anys, l'associació i el
concurs-exposició han caminat agafats de la mà i han
mantingut una trajectòria ascendent en qualitat. Durant
l'any 2006 s'ha dut a terme la 19a edició del Concurs
de Fotografia Naturalista de l'Associació i s'ha
consolidat com una de les més importants de l'Estat.
Enguany ha continuat col·laborant amb la organització
de l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona
per segon any consecutiu. També s'ha obert la
categoria Socis Naturalistes als socis de l'Ateneu.    
Participació en xerrades, jornades i congressos
 
 Durant el 2006 l'ANG ha participat en diferent
jornades i xerrades sobre sostenibilitat, energia, aigua,
Xarxa Natura 2000, voluntariat i associacionisme
fronterer.     Oficina de premsa
 
 - S'ha coordinat l'edició del butlletí de la Federació
d'Entitats Ecologistes de Catalunya i s'ha elaborat el
butlletí que edita trimestralment per als socis l'entitat.  
- S'han publicat diverses notes de premsa i articles per
tal d'informar de les campanyes, al·legacions i
accions reivindicatives.  - També s'han dut a terme
diverses rodes de premsa sobre ecologia i medi
ambient.     Agenda 21
 
 L'ANG ha participat des de començaments del 2002
en el Consell de Sostenibilitat, impulsor de l'Agenda
21, i s'han presentat diferents propostes en la línia de
crear un procés més participatiu.      La COPA
  
  El 2005 el Grup d'Educació Ambiental i l'Oficina
Tècnica de l'ANG van passar a ser portades per la
cooperativa de treball associat sense ànim de lucre
Cooperativa de Projectes Ambientals (COPA), SCCL.
Durant el 2006 les línies d'actuació s'han basat en
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l'educació ambiental i el treball en els camps de la
mobilitat sostenible i de la custòdia del territori.
Actualment els encàrrecs de l'ANG que s'estan
executant des de la  COPA consisteixen en el camp de
treball per a joves, el casal per a infants, l'exposició
sobre energies renovables i diferents expedients.

Associació de Naturalistes de Girona (ANG)
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Anuari d'entitats catalanes. 2007

CAMPANYA CONTRA EL QUART CINTURÓ

CAMPANYA CONTRA EL QUART CINTURÓ
Apartat de correus 123
08202 SABADELL
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 937 171 887
Fax: 937 171 963
E-mail:
Web:
             ccqc@pangea.org
          ccqc.pangea.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1991

Nombre d'associats:                                   270

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Grans infraestructures

Objectius:
- Crear debat i opinió crítica a l'entorn del projecte del
Quart Cinturó, per tal d'aconseguir la seva retirada
definitiva del Pla Director d'Infraestructures i del Pla
de Carreteres de Catalunya.   - Aconseguir que
l'administració elabori un estudi tècnic seriós sobre
alternatives al Quart Cinturó, que siguin més
sostenibles, en el marc d'una reflexió global sobre el
territori i el model de mobilitat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Activitats de divulgació dels valors ecològics i
paisatgístics dels paratges afectats pel projecte del
Quart Cinturó: promoció del sender de gran recorregut
GR-97, excursions, xerrades, taules rodones,
participació a jornades, taules informatives, etc.
 
 - Simulació de l'impacte del Quart Cinturó a Can Deu,
a Sabadell, el 22 d'octubre del 2006: reproducció a
escala real de l'impacte que tindria aquesta via sobre
els camps i el bosc de Can Deu. L'acció es va dur a
terme amb plàstic negre i cinta d'embalar blanca, amb
la col·laboració d'una trentena de voluntaris.
 
 - Acció informativa a l'estació RENFE Centre de
Granollers, el 15 de novembre del 2006: activistes
disfressats de sardines, per simbolitzar les condicions
en què viatgen els usuaris del transport públic, van
repartir fulls informatius i llaunes de sardines. Amb
aquesta acció es denunciava la desviació de recursos

públics cap a la xarxa viària en detriment de la
necessària i urgent inversió a la xarxa ferroviària de
rodalies.
 
 - Encesa col·lectiva de rètols contra el Quart Cinturó a
Sabadell, el 22 de novembre del 2006: es van
encendre els rètols fets amb tub lluminós que diuen No
QC, elaborats a partir del disseny de l'artista
sabadellenc i membre de la campanya Joan Vila-Puig.
Se'n van penjar a balcons i finestres de Sabadell, les
Franqueses, Abrera o Santa Eulàlia de Ronçana per
mostrar rebuig al Quart Cinturó.
 
 - Manifestació contra el Quart Cinturó a Sabadell, el 3
de desembre del 2006: 5.000 persones van demanar la
retirada del projecte del Quart Cinturó en una
manifestació que va comptar amb la presència
d'entitats, sindicats, partits polítics, grups de cultura
popular i una àmplia representació d'Unió de Pagesos,
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amb 25 tractors. El manifest final, llegit per
l'economista Arcadi Oliveres, denunciava la manca
de legitimitat del projecte, exigia inversions en
transport públic, reclamava la protecció i la defensa
dels espais naturals, reivindicava el debat polític i
social i emplaçava el nou president de la Generalitat,
José Montilla, a reconèixer com a interlocutora la
campanya «Contra el Quart Cinturó».
 
 - Exposició itinerant «Deu anys contra el Quart
Cinturó», en diferents poblacions.
 
 - Nova edició del butlletí informatiu StopalQuart.
 
 - Preparació i venda de la nova edició del calendari de
sobretaula de la campanya «Contra el Quart Cinturó»,
en aquesta ocasió amb el lema «Paisatges que volem
lliures del Quart Cinturó».
 
 - Contactes amb les diferents administracions
implicades i amb càrrecs polítics per tal d'exposar
l'oposició al projecte i demanar alternatives sostenibles.
 
 - Compareixença dels representants de la campanya
«Contra el Quart Cinturó» a la Comissió de Política
Territorial del Parlament de Catalunya, 1 de març del
2006.
 
 - Accions de tipus jurídic: al·legacions, mocions als
ajuntaments, etc.
 
 - Al·legacions de la campanya «Contra el Quart
Cinturó» al Pla d'Infraestructures del Transport de
Catalunya (PITC), abril del 2006.
 
 - Suport a altres campanyes de defensa del territori i
coordinació amb altres entitats.
 
 - Manteniment de la pàgina web.

Campanya Contra el Quart Cinturó
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Anuari d'entitats catalanes. 2007

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA
C. Dalt, 45
43893 ALTAFULLA
TARRAGONÈS
Telèfon: 977 652 212
Fax: 977 652 212
E-mail:
Web:
             sinia@siniadelgaia.com
          www.siniadelgaia.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1997

Nombre d'associats:                                   30

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Agricultura ecològica i
alimentació, Ecosistemes aquàtics, Estudi del medi
natural, biodiversitat i animals salvatges, Recuperació
i/o gestió d'espais naturals, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
Foment i difusió de l'agricultura ecològica, les energies
renovables, l'educació ambiental i qualsevol activitat
l'objectiu de la qual sigui la defensa i protecció de la
natura. Participar en la millora i conservació dels espais
naturals de Tamarit, especialment de la reserva de
fauna de la desembocadura del riu Gaià.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Aquest any la nostra entitat ha celebrat els 10 anys de
funcionament. Els objectius bàsics de l'entitat no han
variat massa des de l'inici i hem seguit desenvolupant
accions de conservació dels valors naturals del curs
baix del riu Gaià i foment de l'agricultura ecològica.
 
 Durant l'any 2006 hem editat una exposició que hem
titulat «Descoberta del curs baix del riu Gaià. De les
coves roges fins a Tamarit». Consta de sis plafons on
es resumeixen els valors naturals i culturals del curs
baix del riu Gaià.
 
 També hem impulsat un projecte de recuperació de
les tortugues de rierol de la desembocadura del riu
Gaià i, alhora, la captura dels quelonis exòtics. Durant
l'any 2006 s'han capturat aproximadament un 50 %

d'aquestes tortugues exòtiques. El projecte va incloure
l'edició d'un conte, La tortuga Berta i la cosina Flori,
que podeu llegir a www.siniadelgaia.com/tortugues.
 
 El voluntariat ambiental també és una altra peça clau
de la nostra entitat. Durant l'any, s'ha promogut
l'activitat al curs del baix del riu Gaià, com ara la
xarxa de voluntaris i voluntàries ambientals que vam
anomenar «Amics i amigues del Gaià». Bàsicament,
s'han dut a terme accions de reforestació del bosc de
ribera, amb la plantació d'àlbers i baladres autòctons del
Gaià, entre altres espècies, la col·locació de caixes niu i
la neteja d'alguns trams de riu on encara hi ha
abocaments incontrolats. Pel que fa a l'agricultura
ecològica, destaca l'organització d'unes jornades de
camp d'identificació i control de plagues i malalties
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d'horta en la producció agrària ecològica. També a
l'Hort de la Sínia, el centre d'educació ambiental que
gestiona la nostra entitat, hi coordinem visites
d'alumnes de primària i secundària per treballar
l'agricultura ecològica i la relació amb el nostre entorn.   

Associació Mediambiental la Sínia
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COORDINADORA ECOLOGISTA DE LA
VALL D’ALBAIDA (CEVA)

COORDINADORA ECOLOGISTA DE LA VALL D’ALBAIDA (CEVA)
Apartat de correus, 158
46860 VALL D’ALBAIDA
VALL D'ALBAIDA
Telèfon: 962 900 664
Fax: 962 900 664
E-mail:
Web:
             ceva@cevalavall.org
          www.cevalavall.org/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2001

Nombre d'associats:                                   150

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              Acció
Ecologista Agró.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Ordenació del territori, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Boscos, incendis forestals i reforestació,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
- Defensa del territori.  - Sensibilització i educació
ambiental.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Comissió de residus  La comarca de la vall d'Albaida
porta des de l'any 1999 treballant en un pla de
minimització integral i comarcal dels residus.
Paral·lelament a aquest procés comarcal,
l'ajuntament de Carrícola vol posar en pràctica un
model de recollida i de tractament lleuger i molt eficaç
de les restes orgàniques al seu municipi. La Comissió de
Residus de CEVA n'ha elaborat el projecte tècnic i
econòmic.  Es tracta d'un projecte pilot, l'experiència
del qual sempre podria servir al pla de minimització
comarcal si aquest s'arribés a aplicar. Els seus
principals objectius són els següents:  - Reciclar el 100
% de la matèria orgànica de Carrícola.  - Reutilitzar el
compost en benefici de l'agricultura de la població.  -
Avançar a Carrícola les propostes comarcals de
recollida selectiva i esdevenir un model de residus

capdavanter a tot el País Valencià.  - Fer  la població
coresponsable de la gestió dels propis residus.  
 Comissió de Benicadell  Dintre de la campanya
«Benicadell, espai protegit ja!», la CEVA treballa des
del 2001 per la conscienciació i la difusió dels valors
paisatgístics, naturals i patrimonials del Benicadell.  Es
va dissenyar una ruta que posa en valor l'increïble
patrimoni etnològic, com ara els corrals i els forns de
calç, així com l'espectacular concentració de neveres o
pous de neu presents al Benicadell. Disseny, realització
de textos, recerca iconogràfica i realització de
fotografies, maquetació i edició de 1.500 exemplars de
la ruta Els oficis de la Serra. Caminant pel
Benicadell.  
 Construcció de l'«Ametlla de palla». Centre d'educació
cap a la sostenibilitat i d'iniciatives ecològiques  Des

Pàgina 235 de 299

mailto:ceva@cevalavall.org
http://www.cevalavall.org/


de la CEVA, teníem moltes ganes de plantejar un espai
on poder predicar amb l'exemple les inquietuds i
il·lusions ambientals que ens animen. Volíem que fora
del Benicadell, un poble menut, la construcció fos de
materials al més naturals possibles. El nostre projecte
ha comptat amb el suport de fons privats i públics, els
terrenys han estat cedits per l'ajuntament de Carrícola,
molt entusiasmat per la proposta, que li permet
enfortir la seua identitat de poble rural arrelat a la
serra.  S'ha pretès integrar les tècniques constructives
tradicionals i respectuoses amb el medi, així com les
més innovadores. Les parets en són l'exemple: són de
pedra, de tàpia i de bales de palla. Es tracta de bales de
palla ben premsades, enfilades en barres de ferro i que
van amuntegant-se, i es cobreixen de fang una vegada
col·locades. És una forma de construir lleugera, ràpida,
amb material tèrmics i molt sostenibles que ens
permeten obrir una porta cap a l'experimentació i la
investigació de noves formes de construcció.  
L'estructura que sosté tot l'edifici és de fusta
provinent d'explotacions controlades i europees. El
sostre és vegetal, és a dir, les teules no en són les
protagonistes, sinó la terra i les plantes que hi vullguen
créixer, a banda d'altres materials sempre naturals, i
així aconseguir una millor integració en el paisatge i
introduir en la comarca una forma poc coneguda i força
interessant de sostre.  L'aventura de la construcció és
sostinguda per professionals de cada ram (fuster,
obrer, picapedrer, ferrer) que han rebut el suport dels
nostres voluntaris, els quals s'han fet càrrec de la
totalitat de les feines més experimentals, com ara la
construcció del mur de palla o de tàpia. Unes 40
persones han treballat els caps de setmana per fer
realitat aquest somni i participar en la construcció
d'una casa que no seria seva.  - Elaboració del jardí
forestal autòcton  En la parcel·la on se situa
l'«Ametlla», s'ha plantat una cinquantena d'arbres
amb la finalitat de crear un jardí d'alta diversitat
biològica i potenciar especialment els arbres i arbustos
autòctons de fruiters per tal d'oferir aliments al llarg de
tot l'any a la petita fauna present en esta falda del
Benicadell.  - 27 de maig inauguració de l'«Ametla de
Palla».  Més de 300 persones de molts indrets de la
comarca ens acompanyaren aquest dia. Odile
Rodríguez, de la Fundació Félix Rodríguez de la
Fuente, era la padrina d'honor de l'«Ametla de Palla»,
i va destacar l'esperit del nostre projecte, que té com
a voluntat ser un pol de difusió de pràctiques
responsables amb el medi ambient. En este sentit
també es manifestà l'alcalde de Carrícola, qui en el seu
discurs agraí la tasca diària de col·lectius com la 
CEVA, que s'esforcen per posar límits als abusos dels
humans.  - 29 de maig-5 de juny: participació en la
Trobada Internacional d'Associacions que Treballen
la Sostenibilitat a Chieti (Itàlia).   La primera setmana
de juny, la CEVA participava a Chieti (Itàlia) a una
trobada promoguda i finançada per la Unió Europea, en
la qual participaven diferents representants
d'associacions que treballen per la sostenibilitat, el

consum responsable i l'educació ambiental. Una
vintena de persones provinents de Bulgària, Turquia,
Bèlgica, Romania, Alemanya, Portugal, Itàlia i
Espanya vam intercanviar experiències, realitats, i
vam visitar i conèixer projectes italians consolidats
que van en esta línia.  - 11-17 de setembre: participació
en el Seminari Internacional sobre Cases de Terra,
Casalincontrada (Itàlia).  L'«Ametla de Palla» ha cridat
l'atenció d'un moviment italià que porta 10 anys
treballant la recuperació de cases de terra i la promoció
de la terra crua com a element constructiu eficaç i
eficient. Fa 10 anys que s'organitza un esdeveniment
de ressò internacional que té com a denominador
comú la difusió i la conscienciació de les diferents
tècniques constructives amb terra crua.  La CEVA
havia estat especialment convidada per compartir la
seua experiència sobre construcció en tàpia.  - Octubre
2006-gener 2007: curs de monitor ambiental.  Este
curs ha preparat a comunicar la sostenibilitat
mitjançant tota una sèrie de ferramentes, com són les
habilitats per a la conducció de grups, dinàmiques i jocs
adaptats a cada edat i per a cada moment.
Coneixement de les línies didàctiques i museogràfiques
de l'ametla, així com un taller pràctic de bioconstrucció. 
- Elaboració, disseny i maquetació de dos itineraris
temàtics.  El propòsit de l'«Ametla de Palla» també és
el de valoritzar els elements que li són propers, en
aquest cas els elements naturals i patrimonials dels
voltants del poble de Carrícola, així com el patrimoni
biològic fruit dels 25 anys d'agricultura biològica que es
practica en este poble.  - 5-8 de desembre: comunicació
IV Congrés d'Escola Valenciana Societat i
Sostenibilitat.  En el marc d'aquest congrés, la
CEVA ha presentat el projecte d'educació ambiental
que representa l'«Ametlla de Palla» i la seva pretensió
d'integrar la població de l'entorn en projectes que
busquen la sostenibilitat.  
 Premis Espígol i Pudent de promoció d'una democràcia
més sensible al medi ambient  Dintre de l'àmbit de la
reivindicació ecologista i de la difusió dels valors de
respecte al medi ambient, s'inscriu la filosofia que ha
impulsat la creació dels Premis Espígol i Pudent. Es
tracta d'uns guardons que pretenen premiar i
condemnar persones públiques o anònimes,
col·lectius, empreses, etc., segons quin hagi estat el
seu tracte amb el medi ambient. De forma
assembleària, es nomenen tres candidats per categoria,
que són sotmesos a votació popular.   
 Inventari, seguiment de la població de l'òliba i el
gamarús a la vall d'Albaida i el Comtat     Aquest
projecte s'inclou en l'àmbit temàtic de protecció
d'espècies, conservació i millora del seu hàbitat. Inclou
tasques sobre el territori, tant diürnes com nocturnes, i
tasques d'anàlisi en laboratori i oficina.  Com a
objectius generals podem citar la realització d'un estudi
de les òlibes a la vall d'Albaida i la conservació de
l'espècie a llarg termini.  Des del gener del 2005
s'han fet més de 150 eixides nocturnes i diürnes per
obtindre un cens actualitzat de la població d'òlibes a la
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vall d'Albaida. Es pretén analitzar les egagròpiles per
tal d'obtindre conclusions sobre la dieta d'aquesta
espècie a la vall, així com realitzar l'anellament
d'alguns exemplars per tal d'obtindre informació sobre
migracions locals, cerca de nous territoris i aus
recuperades com a conseqüència d'atropellaments,
trets o morts accidentals.     
 Voluntariat ambiental d'estiu en prevenció d'incendis
forestals  Les diferents associacions que pertanyen a
la coordinadora realitzen tasques de prevenció
d'incendis forestals durant els mesos de més calor i
més riscos d'incendis. Coordinades per la CEVA,
recorren serres i barrancs per previndre el foc. Des de
fa dos anys, la CEVA ha signat un conveni de
col·laboració amb l'associació comarcal Trèvol,
dedicada a la integració sociolaboral de joves amb
discapacitats. Gràcies a aquest conveni i els nostres
esforços organitzatius, 20 joves han vist les seues
inquietuds ambientals cobertes, coneixent el territori i
integrant-se en un grup de voluntariat organitzat.
Aquests diferents projectes aglutinen més de 50
voluntaris.     
 Observació d'aus en zones humides  La comissió d'aus
de la CEVA ha iniciat un seguiment en dues zones
humides, una pertany a la vall d'Albaida i l'altra, al
Comtat. La primera és una zona LIC, declarada
d'interès comunitari per la presència d'aus. Es tracta
del riu Albaida en el seu pas per l'estret de les Aigües.
L'altre punt humit representa una curiositat: es tracta
del renaixement d'una antiga albufera que havia segut
dessecada des de fa molts segles i que les pluges de
l'hivern del 2004 i el mal estat de les canalitzacions
d'evacuació de l'aigua han fet ressorgir. Es tracta de
l'albufereta de Gaianes; la qualitat òptima de les seues
aigües està atraient espècies poc comunes en la nostra
zona. S'estan realitzant observacions metòdiques en
aquests dos punts al llarg de les diferents estacions.   
 Actes públics de sensibilització ambiental     - 8
d'abril: trobada d'escoles en valencià a Castelló de
Rugat sota el lema de la sostenibilitat.  - 25 d'abril:
xerrada pública sobre alimentació i salut «Sabem el
què mengem?», Ontinyent, a càrrec de la CEVA.  - 15
de setembre: organització de l'acte públic «L'aigua i la
desordenació territorial», Albaida, a càrrec de Paco
Sanz, Graciela Ferrer i Toni Conca.  - 27 de setembre:
xerrada pública sobre alimentació i salut «Sabem el
què mengem?», Benigànim, a càrrec de la CEVA.  - 21
d'octubre: participació en la taula rodona de col·lectius
socials en defensa del territori i d'un
desenvolupament sostenible, Ontinyent.  - 27
d'octubre: organització de l'acte públic «Llocs de
treball en macrourbanitzacions», Albaida, a càrrec de
Paco Molina (CCOO de les comarques centrals).  - 1
de desembre: organització de l'acte públic «El paper
de la societat civil en la defensa del territori»,
Albaida, a càrrec de Carlos Aguilera, membre fundador
d'ADENA.  - 16 de desembre: excursió guiada per
Joan Pellicer, etnobotànic valencià, pel paratge dels
Barranquets.

Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida (CEVA)
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CENTRE D'ECOLOGIA I PROJECTES
ALTERNATIUS (CEPA)

CENTRE D'ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS (CEPA)
Pl. Catalunya, 22, entl. 3a
08750 MOLINS DE REI
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 936 802 751 / 936 801 678
Fax: 936 801 678
E-mail:
Web:
             cepa@pangea.org
          cepa.cat/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1987

Nombre d'associats:                                   190

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Recollida selectiva, reutilització, compostatge, Canvi
climàtic i energies contaminants, Ordenació del territori

Objectius:
- Defensar la natura i la població a partir de criteris
ecològics, dotant els grups i els moviments populars
oposats a projectes agressius d'una cobertura tècnica
per potenciar la seva oposició.
 
 - Fomentar i donar suport a la recerca de noves
tecnologies toves i a la realització de projectes de caire
alternatiu.
 
 - Difondre informació ecologista i desenvolupar una
àmplia iniciativa d'educació ambiental i socioecològica
per tal d'arribar a la formació d'un estat d'opinió i d'una
conducta ecologistes.
 
 - Promoure, afavorir i difondre accions dirigides
directament a la defensa del medi ambient i a la
millora de la qualitat de vida.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes  - Campanya «Fem el primer pas! Entitats
catalanes cap a la reducció dels residus». Contacte amb
diverses entitats per aconseguir el compromís de
treballar conjuntament per la reducció de residus
(funcionament intern de l'entitat i difusió del missatge
cap a la població). En aquest marc es s'organitzen
xerrades informatives (Aula Ambiental de Sagrada
Família, BioCultura, Xarxa de Consum Solidari de
Rubí...) i es recullen signatures per al manifest cap a
una Llei catalana per a la prevenció dels residus.   -
Campanyes per a la prevenció de residus municipals.
Es constitueix o reforça la Xarxa Catalana de Comerços
Respectuosos amb el Medi Ambient als municipis de

Torrelles de Llobregat, Pallejà, Sant Vicenç de
Castellet, Molins de Rei i Castellbisbal, amb
l'objectiu de promocionar, des del comerç interessat i
amb informació a la població, els criteris de compra
responsable i «estalvi» dels residus generats.  -
Campanyes de reforç de la recollida selectiva de
matèria orgànica a Sant Cugat, el Papiol, Pallejà i
Torrelles de Llobregat, amb l'objectiu d'assentar entre
la població la importància que té una correcta separació
de la brossa orgànica.   - Implantació del model de
recollida de residus municipals porta a porta a Santa
Eulàlia de Ronçana i Blanes. Aposta per un model amb
alts resultats de recuperació.     Actes reivindicatius  -
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Acció de compra col·lectiva a Sant Andreu (en
col·laboració amb la cooperativa de consum del barri,
en el marc de la campanya «Fem el primer pas!»). Per
tal de posar a peu de carrer l'evidencia de la frase:
«Hem vingut a comprar i ens han venut residus», un
grup de persones separa i mostra els residus
«acumulats» (bàsicament, envasos i embolcalls buits)
després d'anar a comprar.   - Impulsar la molinenca
Plataforma No a la Via de Cornisa, conjuntament amb
altres entitats de Molins de Rei.     Jornades de
formació  - Jornada de debat sobre la nova política de
gestió de residus a la Unió Europea per discutir sobre les
noves tendències de la Unió  Europea quant a la gestió
de residus i com afecten les revisions de les directives
del marc de residus i sobre envasos i residus
d'envasos. Es van convidar altres grups i
organitzacions de l'Estat espanyol i Europa. A
aquestes jornades es va aprovar la Declaració de
Molins, que va ser presentada pels grups de l'Estat
espanyol al Ministeri de Medi Ambient a les Jornades
de Prevenció de Residus celebrades a Madrid.  - Taller
sobre Criteris per a una Compra Verda en el marc de
la  Setmana de Medi Ambient de la ciutat de Terrassa,
amb visita a un supermercat i a un comerç de productes
ecològics per reflexionar sobre les diferències de
criteris en el consum i les opcions més respectuoses.  
- Tallers i assessorament sobre compostatge casolà:
realització de 10 tallers en els quals s'expliquen les
bases per a un bon compostatge casolà (a Santa
Perpètua de la Mogoda, Valldoreix, Torrelles, Santa
Eulàlia de Ronçana, Sant Antoni de Vilamajor, etc.) i
assessorament sobre la matèria.      Estudis o
assessoraments  - Diagnosi estudi de viabilitat per a la
gestió preventiva dels residus i la deixalleria de
Castellar del Vallès.  - Treball per proposar un pla
alternatiu per a la gestió dels residus.  -
Caracteritzacions de la FORM de Santa Eulàlia de
Ronçana, Pallejà, Molins i Castellbisbal.   - Seguiment
de la prova pilot de substitució de combustibles
convencionals per combustibles derivats de residus
(fangs de depuradora) als forns de cimenteres com la
de Cemex a Sant Feliu de Llobregat analitzant els
resultats que s'han fet públics i donant suport al
col·lectiu de mestres i pares i mares de Sant Feliu que
s'hi oposen.   - Ajuntament de Pallejà. Assessorament
de subvencions (Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Institut Català d'Energia, etc.) per a l'adopció
de mesures d'eficiència energètica i instal·lació de
sistemes d'aprofitament solar en instal·lacions
municipals (contacte Medi Ambient i arquitecte
municipal).   - Assessoraments puntuals sobre
consultes tècniques d'instal·lacions solars.     
Projectes educatius  - DVD Mobilitza't: eina digital
(que simula un videojoc) destinada a treballar, amb
joves de 10 a 16 anys, conceptes al voltant de la
mobilitat (transport publicoprivat, emissions de diòxid
de carboni associades, riscos, etc.).   - Ecoauditories
escolars sobre consum d'energia: metodologia i recull
de fitxes per elaborar als centres escolars una

auditoria energètica, amb participació activa per part
dels alumnes. Es posa en pràctica amb el CEIP
Catalunya de Sant Cugat.   - Programa amb oferta
d'activitats ambientals destinades a centres escolars:
realització de 115 activitats escolars relacionades amb
la brossa orgànica, la recollida selectiva i l'àmbit de
reducció de residus (paper reciclat, sabó a partir d'oli
usat, cuineta -per parlar de la separació selectiva a la
cuina-, fotografia el teu consum), i 17 activitats de
l'Aula Energètica (Conte del sol, Cuina solar,
Rellotge del sol i visita a la Font Solar Autònoma).  
 
 Publicacions i elaboració de material propi  - Material
educatiu per a l'ESO i el batxillerat: Segueix el fil de
l'energia. Dossier didàctic amb activitats relacionades
amb l'exposició «Segueix el fil de l'energia»,
desenvolupades amb el format de crèdit variable per
al segon cicle d'ESO, i de treball de recerca per al
batxillerat.      Celebració o participació en actes
diversos Organització de la 5a Fira Ecològica de la
Candelera: Petites accions, amb grans conseqüències,
amb participació de diferents sectors com a expositors
(productors ecològics, tecnologies netes, energies
renovables, entitats, institucions públiques, etc.) i
desenvolupament d'activitats paral·leles (diversos
tallers de caire ambiental, jocs per a infants amb
contingut de sensibilització ambiental, animació de
carrer, etc.).   - Engegada dels mercats d'intercanvi a
Molins de Rei (en col·laboració amb l'Ajuntament i
altres entitats de la vila): s'inicia la celebració d'un
mercat d'intercanvi en cada canvi d'estació a una plaça
de la vila.   - Coorganització amb la Biblioteca Pau
Vila (Molins de Rei) de la Fira d'Intercanvi de Sant
Jordi. - Realització de la trobada anual de la Xarxa
d'Amics del Compostatge Casolà (10 de juny) al Punt
Verd de la Sagrada Família (Barcelona). - Preparació i
organització de les novenes trobades de municipis que
desenvolupen residu mínim.   - Participació en
l'organització de les jornades de ciutats recuperadores i
preventives d'Europa.   - Participació, com a ponents, a
les jornades model de gestió de residus a Galícia,
organitzades a Santiago de Compostel·la per la
Federació Ecologista Galega i l'Associació per a la
Defesa Ecològica de Galícia (ADEGA). - Participació,
com a ponents, a les jornades sobre residus industrials
organitzades pel col·lectiu ecologista Sagarrak a
Biscaia.   - Participació a les jornades de l'Associació
Internacional de Residus Sòlids (ISWA) sobre residus
orgànics. Participació en la sessió de treball del grup de
treball de la European Compost Network (ECN) sobre
qualitat del compost.   - Participació a les Jornades dels
Programes d'Innovació Educativa del Departament
d'Educació per presentar els nostres recursos d'educació
ambiental.   - Realització d'un espai radiofònic de 10
minuts a la setmana a Ràdio Molins de Rei. 

  Representació en òrgans institucionals - Participació al
Consell de Direcció de l'Agència de Residus.
Hem seguit les revisions dels plans de gestió i hem fet
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les crítiques i aportacions als diferents projectes de
plans de gestió futurs (Programa de Gestió de Residus
Municipals, de Residus de la Construcció, Programa de
Gestió de Residus Municipals PROGREMIC, etc.).

  - Participació al Consell de Qualitat Ambiental. -
Participació al Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua
(CUSA). - Participació a la Comissió permanent del
Consell de Medi Ambient de Barcelona. 
 

Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA)
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GRUP CULTURAL I ECOLOGISTA EL
FANAL

GRUP CULTURAL I ECOLOGISTA EL FANAL
C. Sant Josep, 4
08180 MOIÀ
BAGES
Telèfon: 93 830 05 42
Fax: 
E-mail:
Web:
             montse.tortades@gmail.com
          

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1989

Nombre d'associats:                                   98

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Contaminació i
infraestructures de l'aigua, Ordenació del territori,
Boscos, incendis forestals i reforestació, Contaminació
de sòls, Agendes XXI, auditories ambientals i
indicadors de sostenibilitat

Objectius:
- Aprofundir en el coneixement del medi natural.   -
Fomentar i promoure iniciatives culturals.   -
Sensibilitzar envers els problemes que afecten la
natura i el medi ambient.   - Denunciar la degradació
del patrimoni natural del Moianès.   - Defensa de
l'entorn.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Sortides els diumenges al matí per conèixer el
Moianès:  25 de febrer: observació nocturna d'estels. 
26 de març: riera de Fonts Calents i balma del mas
Esplugues.  30 d'abril: visita al jardí botànic de cal
Riera i descoberta de plantes a la muntanya de la Creu.
  
  - Calçotada popular el 9 d'abril.
 
 - Exposició de fotografia de natura, novembre del
2006.
 
 - Exposició de bolets, novembre del 2006.
 
 - Conferència «L'aigua, un bé escàs», 27 d'octubre
del 2006.
 

 - «Moianesos voltant pel món», a l'Auditori a les 18 h.
 12 de novembre. Perú. Una realitat per conèixer, a
càrrec de Judith Sala.  19 de novembre. Tres mesos al
sud-est asiàtic, a càrrec d'Isaac Burgos.
 
 26 de novembre. Cuba. Les dues cares de la moneda,
a càrrec de Joaquim Pujades i Zule Rubio.
 
 3 de desembre. Estudiar i viure a Malàisia, a càrrec de
Pau Fort.

Grup Cultural i Ecologista El Fanal

Pàgina 241 de 299

mailto:montse.tortades@gmail.com
http://


Anuari d'entitats catalanes. 2007

MOU-TE EN BICI, PLATAFORMA CÍVICA
PER L’ÚS DE LA BICICLETA I PER LA
MOBILITAT SOSTENIBLE

MOU-TE EN BICI, PLATAFORMA CÍVICA PER L’ÚS DE LA BICICLETA I PER LA
MOBILITAT SOSTENIBLE
C. Santa Eugènia, 146 (Centre Cívic Can Ninetes)
17006 GIRONA
GIRONÈS
Telèfon: 650 640 557
Fax: 972 231 919
E-mail:
Web:
             info@moutenbici.org
          www.moutenbici.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1996

Nombre d'associats:                                   185

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
ConBici

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Canvi climàtic i energies
contaminants, Agendes XXI, auditories ambientals i
indicadors de sostenibilitat, Ciutats i ecologia urbana,
Mobilitat urbana i ús de la bicicleta

Objectius:
L'activitat de Mou-te en Bici s'orienta cap a dos
vessants, tots dos igualment importants: per una
banda, la promoció entre la ciutadania de l'ús de la
bicicleta com a mitjà de transport i, per l'altra, la
combinació del diàleg i la reivindicació davant de les
administracions públiques per tal que posin els
mitjans necessaris per facilitar l'ús quotidià de la
bicicleta.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Mou-te en Bici és una plataforma que agrupa
particulars i entitats amb l'objectiu de fer que tant els
ciutadans com les administracions vegin la bicicleta
com un mitjà de transport eficient, net i barat,
saludable per a les persones i no agressiu amb el medi
ambient, i, per tant, com una autèntica alternativa a
l'ús dels vehicles privats motoritzats. L'objectiu de
l'entitat és ajudar la societat a avançar cap a un model
de mobilitat més racional i ambientalment sostenible
a través de la pacificació del trànsit, la millora del
transport públic i, especialment, la promoció de l'ús
de la bicicleta.
 
 La plataforma organitza actes de divulgació, lúdics i

reivindicatius al llarg de tot l'any. També es fan
estudis sobre mobilitat i ús de la bicicleta, ja sigui per
compte propi o en col·laboració amb altres institucions.
Regularment es fan excursions amb bicicleta,
habitualment pel Gironès i per les comarques veïnes,
de dificultat baixa, sempre adreçades al major nombre
de persones possible, i de vegades organitzades
conjuntament amb entitats afins. D'aquestes
excursions hi ha dues bicicletades lúdiques i alhora
reivindicatives que l'entitat fa cada any: la
«Bicicletada de Reis» i la «Bicicletada urbana
nocturna». La primera es fa al gener, normalment el
primer diumenge després de la festivitat de Reis, amb
l'excusa d'estrenar al carrer les bicicletes que els Reis
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d'Orient porten a la mainada, i serveix per reivindicar
un espai segur a ciutat perquè nens i nenes puguin
anar amb bicicleta sense perill. La bicicletada
nocturna sol fer-se a finals de juny i es fa per
conscienciar les persones que van amb bicicleta sobre
la importància de portar llums i roba adient que
permeti que se'ns vegi de nit. Al mateix temps, es
demana respecte als automobilistes i recursos a les
autoritats.
 
 A banda d'això, una de les activitats que han tingut
més bona acollida enguany ha estat l'edició d'un plànol
per a ciclistes de Girona i Salt, del qual hem editat
1.000 exemplars i també tenim penjat al web. L'edició
ha tingut un gran èxit, tant perquè és el primer plànol
que engloba tota l'àrea urbana de Girona i Salt (no
només la d'un dels dos municipis) i també perquè el
revers del full exposa una sèrie de consells i
informacions útils per als cada cop més nombrosos
ciclistes d'aquesta àrea urbana. N'estem preparant una
segona edició millorada i amb una tirada més alta.
 
 Paral·lelament, es presenten als ajuntaments i a les
institucions instàncies, al·legacions i escrits diversos
tot expressant queixes i suggeriments relatius a
qüestions de la seva competència.
 
 En l'àmbit més institucional, la plataforma participa
en el Consell Municipal de Trànsit, en la  Comissió
Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat, en
l'Agenda 21 de Girona, en el Consorci de les Vies
Verdes i en el Consell Consultiu del Consorci del
Transport Públic de les Comarques Gironines.
D'aquesta manera intenta fer veure als responsables
municipals la necessitat de crear més trams de carrils
urbans, no sols per al lleure, sinó per a l'ús quotidià de
la bicicleta. Per altra banda, la permanent reivindicació
de Mou-te en Bici a favor de carrils bici urbans i la
pacificació del trànsit no es limita pas als municipis on
arriben les vies verdes que travessen les comarques
gironines, sinó que es fa extensiva a totes les
poblacions on el volum de trànsit a les vies urbanes fa
més arriscat l'ús de la bicicleta. A la plataforma
pensem que la millor promoció de la bicicleta com a
mitjà de transport no la fa pas la creació de carrils bici,
sinó la pacificació del trànsit, és a dir, una política
dirigida a disminuir el nombre de vehicles privats de
motor que circula per ciutat, i a reduir la velocitat
permesa als vehicles que, malgrat tot, continuen
circulant-hi. En aquest sentit, Mou-te en Bici reclama
a les administracions que tendeixin a posar traves a
l'ús indiscriminat del cotxe, i encara més quan és a
velocitats excessives, i que paral·lelament inverteixin
en una bona xarxa de transport públic que permeti
arribar a tot arreu sense necessitat d'agafar el cotxe.

Mou-te en Bici, Plataforma Cívica per l’Ús de la Bicicleta i per la Mobilitat Sostenible
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GRUP DE CIENTÍFICS I TÈCNICS PER UN
FUTUR NO NUCLEAR (GCTPFNN)

GRUP DE CIENTÍFICS I TÈCNICS PER UN FUTUR NO NUCLEAR (GCTPFNN)
Apartat de correus 10095
08080 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 680 607
Fax: 932 193 586
E-mail:
Web:
             gctpfnn@energiasostenible.org
          www.energiasostenible.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1980

Nombre d'associats:                                   0

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Abolition 2000, Xarxa Dia de la Terra, Eurosolar-
Associació Europea per a les
Energies Renovables, Xarxa Internacional per a
l’Energia Sostenible (INFORSE), Xarxa contra
l'Energia Nuclear i altres.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Risc nuclear i
infraestructures energètiques, Canvi climàtic i energies
contaminants

Objectius:
- Oposar-se a l'energia nuclear en totes les seves
formes, civils i militars.   - Donar a conèixer
alternatives energètiques basades en les fonts
renovables d'energia.   - Impulsar una xarxa catalana
per a un futur sense nuclears i energèticament
sostenible.   - Assolir un sistema energètic sostenible,
a Catalunya i arreu del món.   - Aprofitar els fluxos
d'energia que flueixen de forma natural pel planeta.   -
Utilitzar les tecnologies energètiques (de
subministrament i d'ús final) més eficients possibles.
 - Cobrir els serveis energètics bàsics per possibilitar
una vida digna a totes les persones del planeta, amb
un impacte mínim o nul sobre els sistemes naturals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
El Grup de Científics i Tècnics per un Futur No
Nuclear (GCTPFNN) va néixer a finals dels setanta,
a partir d'un nucli de persones preocupades per la
política oficial d'afavoriment descarat de l'energia
nuclear, que era presentada com la «pedra filosofal»
per resoldre per sempre els problemes d'energia al
planeta Terra, amagant els problemes tecnològics,
econòmics, ecològics i socials que comportava.
 
 Per això, un grup de persones es va aplegar, encara
que de manera informal, per promoure el «Manifest
per uns Països Catalans lliures de la nuclearització»

(desembre del 1980-juny del 1981). El primer que el
GCTPFNN va fer en néixer va ser lliurar el manifest
a la  Comissió d'Investigadora de les Centrals Nuclears
d'Ascó del Parlament de Catalunya (25 de març del
1981), al president del Parlament de Catalunya,
acompanyat de les signatures recollides entre
professorat i personal de recerca de les universitats
catalanes (25 de juny del 1981) i al president del
Consell Executiu de la  Generalitat de Catalunya,
acompanyat de les signatures recollides (26 de juny
del 1981).
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 No va ser fins després de l'accident a la central
nuclear de Txernòbil, ocorregut l'any 1986, i després
d'haver organitzat, la I Conferència Catalana per un
Futur Sense Nuclears (febrer del 1987), que es va
donar forma jurídica a l'agrupació, que es va constituir
com una associació sense ànim de lucre, inscrita al
Registre d'Associacions de la Generalitat de
Catalunya el 22 d'octubre del 1987 (número 9.328,
de la Secció 1a del Registre de Barcelona).
 
 El GCTPFNN és un grup de treball cientificotècnic
obert a gent de les ciències i de les tècniques
preocupada per la insostenibilitat dels sistemes
energètics, tant en un sentit ecològic com econòmic,
social i cultural, ja que són sistemes energètics basats
en fonts d'energia brutes i no renovables, a més de
ser molt ineficients.
 
 La principal activitat del GCTPFNN és l'organització
anual de la Conferència Catalana per un Futur sense
Nuclears i Energèticament Sostenible.
 
 La 20a edició de la  Conferència Catalana per un
Futur sense Nuclears i Energèticament Sostenible es
va aplegar a l'auditori del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona el 26 d'abril del 2006 en
una sessió oberta a càrrecs públics, tècnics,
professionals, estudiants, persones actives en grups
ecologistes, organitzacions veïnals i públic en general.
La sessió es va desenvolupar en català i en anglès (per
als conferenciants de fora de Catalunya) amb servei
de traducció simultània. La conferència va ser possible
gràcies a la col·laboració del Consell Mundial per a les
Energies Renovables (WREC).
 
 La inauguració de la conferència va anar a càrrec del
doctor Josep Puig, membre del GCTPFNN i del
WCRE i portaveu de l'Entesa Catalana per una
Energia Neta i Renovable. 
 
 Es varen presentar dues realitats ben diferents pel que
fa a l'energia nuclear: les conseqüències de l'accident,
ocorregut l'any 1986, a la central nuclear de Txernòbil
i el paper de l'energia nuclear en el món d'avui.
 
 La primera intervenció havia d'anar a càrrec de
Valentina Fiòdorovna Smòlnikova, directora de la 
Fundació per als Nens de Txernòbil. Fins la seva recent
jubilació ha estat cap de pediatria de la regió de Buda-
Koixeliovo, a la província de Gómel, a Bielorúsia, una
de les zones més afectades per la catàstrofe. Tot i tenir
el bitllet pagat, a darrera hora l'ambaixada francesa li
va negar el visat d'entrada a la Unió Europea. Amb tot,
va enviar la seva contribució per escrit sobre la situació
a les zones afectades per l'accident de Txernòbil. El
GCTPFNN va mantenir la invitació per viatjar a
Barcelona en el moment que li va ser lliurat el
corresponent visat, cosa que va ser durant el mes de
juny.

 
 La segona intervenció va anar a càrrec de Mycle
Schneider, consultor i analista d'energia nuclear, amb
seu a París. Mycle Schneider va ser, juntament amb
Anthony Frogatt, autor del Nuclear Energy Status
Report, informe bianual que analitza l'evolució de
l'energia nuclear al món.
 
 La segona part de la conferència va consistir en una
taula rodona amb la participació del doctor Antoni
Lloret i el doctor Joaquim Corominas, a més de
Mycle Schneider i el doctor Josep Puig. 
 
 La conferència es va cloure amb un animat debat
entre les persones assistents i els ponents. En aquesta
edició pràcticament es va omplir l'auditori del Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.

Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear (GCTPFNN)
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GRUP DE DEFENSA DEL TER

GRUP DE DEFENSA DEL TER
Can Puget
08560 MANLLEU
OSONA
Telèfon: 938 507 234
Fax: 
E-mail:
Web:
             gdter@gdter.org
          www.gdter.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1990

Nombre d'associats:                                   680

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Projecte Rius, Xarxa per una Nova Cultura de
l'Aigua, Ecologistes de Catalunya

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional i comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Residus industrials o
agrícoles, Canvi climàtic i energies contaminants,
Ordenació del territori, Contaminació de sòls

Objectius:
Els objectius globals del Grup de Defensa del Ter
(GDT) són, d'acord amb els seus estatuts:   -
Conscienciar i sensibilitzar la població sobre temàtiques
ambientals.   - Planificar i executar accions
relacionades amb la millora, el coneixement i el
respecte del medi ambient.   Aquests objectius
originals s'han anat concretant i localitzant en
problemes o temàtiques concretes, i s'han sostingut
gràcies al voluntariat exercit pels seus membres. La
praxi diària i la pròpia dinàmica generada pel grup han
comportat una definició cada vegada més gran dels
objectius de l'entitat i alhora han fet possible la
diversificació dels seus àmbits d'actuació i la reformulació
de les seves estratègies.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Gener del 2006  - Nova campanya d'analítiques de
fonts. Durant la segona quinzena de gener s'han
recollit les mostres d'aigua de 156 fonts d'Osona i el
Lluçanès.   - Denúncia d'una tala d'arbres a la Devesa
(Manlleu).      Primavera del 2006  - El GDT del
Ripollès ha fet un seguit de sortides al riu i classes
sobre els ecosistemes aquàtics als alumnes de cicle mitjà
de Ripoll.
 Es col·labora en la campanya del cens de cranc
autòcton al Ripollès.
 Es col·labora en la campanya de cens d'aus
rapinyaires nocturnes al Ripollès.
 Es col·labora en les inspeccions al riu del Projecte
Rius.
 Es col·labora en espais setmanals de medi ambient a

la TV del Ripollès.  - Curs d'horticultura entre els
mesos de febrer i juny, juntament amb el Museu
Industrial del Ter (MIT) de Manlleu.  - Unterviu, la
revista del GDT, núm. 3.  - Nota de premsa del GDT
sobre el tancament de la planta de tractament de
purins de Guascor a l'Esquirol.   - Curs de formació
interna pels militants del GDT.
 Tres sessions dividides per temàtiques: 
 1. Anàlisi econòmica, política i social de la realitat
mundial. La qüestió ambiental, a càrrec de Josep Manel
Busqueta, economista.
 2. Diferents corrents de pensament en el món de
l'ecologisme, a càrrec d'Albert Florensa, professor de
l'Institut Químic de Sarrià.
 3. Diverses alternatives d'organització dels moviments
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socials, a càrrec del Grup Ornitològic Balear, secció
Menorca.  - Pintada reivindicativa «Ges, quin trist
final» als murs del Ges, al seu pas per Torelló. El dia
18 de març.  - Extraccions d'àrids al Ripollès. S'està fent
un seguiment de les noves extraccions d'àrids
aprovades per l'ACA a la llera del Ter, al Ripollès.  -
El GDT rep el Premi Important de les comarques
gironines en el marc d'un sopar a Girona, el 31 de
març.   - S'interposa un recurs al jutjat d'instrucció de
Vic perquè no arxivi el cas de contaminació amb
percloroetilè als aqüífers d'abastament d'aigua potable
de Torelló el 2001. El principal acusat és l'empresa
COVIT del grup VEM SA.  - El GDT és present a la
Fira de Maig de Santa Creu de Jutglar (7 de maig) i a
les jornades d'Artesanàlia a Manlleu (20 i 21 de maig).
 - «Canvi climàtic a Osona». Aprofitant una
convocatòria de subvencions del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, la comissió d'energies del GDT
ha coordinant un grup de tècnics per realitzar i
presentar diverses ponències al voltant del canvi
climàtic i els seus efectes a Osona.  - Denúncies de
particulars al GDT; avisen de diferents abocaments al
riu Ter a l'alçada de Sant Quirze i a la riera Major.  -
Es presenten al·legacions al projecte d'ampliació de la 
Xarxa Natura 2000.  - Jornades «Anem al riu». El dia
14 de maig se celebra a diversos pobles de la conca
del Ter una sèrie d'actes descentralitzats i de diversa
intensitat, però amb el denominador comú del riu.  - II
Caminada Popular pel Camí Vora-Ter, GR-210 (11 de
juny).  - El GDT del Baix Ter va presentar
al·legacions a l'expedient de sol·licitud de llicència
urbanística per la planta d'extracció d'àrids, morter sec,
formigó i dipòsit controlat de runa d'Ullà.     Estiu del
2006  - Premis Peix i Espina. El GDT va atorgar el
Premi Peix a una llei, el Pla Sectorial de Cabals de
Manteniment, i el Premi Espina al conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, l'Honorable Senyor
Joaquim Nadal i Farrera. En el marc d'un sopar
popular a l'Embarcador del Ter, a Manlleu, es van
lliurar els Premis Peix i Espina el passat 8 de juliol.   -
Embarcador del Ter a Manlleu. Entre els dies 19 de
maig i 10 de setembre es va obrir de nou aquest espai.
 - Camp de treball Sorreigs 06. Entre els dies 12 i 23
de juliol es va dur a terme un camp de treball sobre la
base de participar en el manteniment i la millora del
PR.C-46: ruta del Sorreigs.  - Participació en la creació
d'una xarxa d'entitats en defensa del territori a Osona.
  - El GDT del Lluçanès i Amics de les Fonts de
Lluçanès Nord participen en una xerrada sobre
recuperació de fonts i la problemàtica de les aigües a
Perafita.   - Es restaura la font de la Mina (Sant Boi
del Lluçanès).  - Nou tram al camí vora Ter entre Vila-
seca i Torelló.   - El GDT del Baix Ter presenta les
al·legacions a l'aprovació inicial del Pla Director de
l'Empordà.  - La Plataforma SOS Lluçanès i membres
del GDT van anar a Belianes.  - Aquest estiu s'han
iniciat els treballs de restauració de la font de l'Horta
Vella de Sant Boi.     Tardor del 2006  - Comença un
grup del Projecte Rius al Gurri.  - Des de la

plataforma SOS Lluçanès, i amb el suport del GDT,
s'ha continuat la lluita pel tancament de la planta de
Fumanya.  - Exposició «Rius per viure» a Torroella de
Montgrí.  - XVIII assemblea anual del GDT. El passat
28 d'octubre es va celebrar l'assemblea anual del
GDT.  - Acte espectacular, irònic i reivindicatiu contra
el model de societat de consum. Aprofitant el marc
que ofereix la plaça de Vic i les festes nadalenques, el
passat 23 de desembre.

Grup de Defensa del Ter
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ECOIMA (ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI DE
L'ECOLOGIA I EL MEDI AMBIENT)

ECOIMA (ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI DE L'ECOLOGIA I EL MEDI AMBIENT)
C. Batista i Roca, 13
08912 BADALONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 832 207
Fax: 933 832 207
E-mail:
Web:
             ecoima@suport.org
          www.ecoima.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   40

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Boscos, incendis forestals i
reforestació, Turisme sostenible, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
- Promoure accions i estudis per a la millora, la
conservació i la protecció dels paisatges, la fauna i la
flora, els elements naturals i els sistemes ecològics del
patrimoni natural en general.   - Desenvolupar i
organitzar activitats d'educació ambiental i culturals a
tots els nivells, tant en el temps de lleure com a
l'escola, adreçades a nens, joves i adults, mitjançant
itineraris, tallers, cursos, cursos de formació, fires,
edició de tríptics, revistes, etc.   - Coordinar, formar i
promoure grups de voluntariat i de treball en tasques
ambientals i de protecció i defensa de la fauna i la
flora.   - Defensar i protegir els animals, tant
domèstics com salvatges, i, en general, el conjunt de
la fauna i la flora.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Disseny i edició d'un tríptic per prevenir
l'abandonament d'animals als parcs urbans o a la
natura, especialment els nous animals domèstics, com
ara la tortuga de la Florida, el cranc americà, carpes i
peix vermell, l'ànec domèstic i cotorres. Amb el suport
de l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.  - Disseny i edició del Catàleg de fauna i
flora de l'Hospitalet, publicat per l'Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat (http://canal-
h.net/inc/noticia.php?idn=20070604000046).  -
Formulació d'al·legacions ambientals per al projecte
d'ubicació d'un parc eòlic a la serra de Sant Mamet
(Lleida), amb resultat de denegació de l'autorització del
parc eòlic a l'empresa promotora, pel seu greu impacte

ambiental, atorgat pel Departament d'Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.   - Disseny
de cartells sobre fauna i flora per instal·lar-los en
parcs urbans i espais naturals (riu Llobregat i espais
agrícoles) de l'Hospitalet de Llobregat. Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat.   - Participació en la creació
del Catàleg de bones pràctiques de les entitats signants
de l'Agenda 21 de Barcelona. Ajuntament de
Barcelona
(http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/CATALEG.pdf
)  - Participació en la 1a Jornada d'Estudiosos del Delta
del Llobregat, organitzada per l'Ajuntament de Sant
Boi, amb una presentació, editada en el recull de
comunicacions, titulada Restauració ecològica d'una
gravera, l'estany de la França (les basses de can
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Dimoni).  - Edició de tríptics i materials educatius sobre
la fauna aquàtica als parcs urbans de Barcelona.
Subvencionada per l'Obra Social de la CAM.   -
Plantacions d'arbres amb escolars, tant en espais
naturals com en els patis escolars (Montornès del
Vallès, Pineda de Mar, Cornellà).   - Creació a Internet
del primer fòrum ornitològic d'àmbit català, mitjançant el
correu electrònic, anomenat "Auscat"
(http://es.groups.yahoo.com/group/auscat) del 2003
al 2007.  - Promoció dels espais naturals i la fauna i la
flora com a recurs turístic, mitjançant excursions
guiades de caràcter ornitològic (observació ornitològica). 
 
 - Campanya popular de reforestació a la reserva
natural del delta del Llobregat.   - Exposició de bolets a
l'Hotel d'Entitats de la Pau, amb la col·laboració del
Departament de Benestar Social.   - Diversos estudis
de fauna (vegeu l'apartat estudis de fauna).
 
 - Servei de gestió de l'estany de Torre Girona, al
Campus Nord. Introducció d'anàtids, control i
seguiment de la fauna i flora de l'estany. Conveni de
col·laboració amb la  Universitat Politècnica de
Barcelona.   - Catàleg, propostes i estudi de la flora i la
fauna del municipi de l'Hospitalet de Llobregat. Àrea
de Medi Ambient. Conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.   - Gestió,
control, protecció de la fauna i introducció d'anàtids
(estudis de fauna, retirada d'animals domèstics
abandonats i activitats de conscienciació) als parcs de
la ciutat de Barcelona
(http://www.sostenible.es/pubnoticia/inici.asp?p_idio
ma=1&p_id=325278;
http://www.bcn.es/parcsijardins/cat/activitats/presenta
cioECOIMA.pdf). Acord de col·laboració amb l'Institut
Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de
Barcelona.   - Estudi de viabilitat per a la reintroducció
de l'esquirol (Sciurus vulgaris) al parc de Montjuïc de
Barcelona. Estudi finançat per l'Obra Social de la
CAM. 

ECOIMA (Associació per a l'Estudi de l'Ecologia i el Medi Ambient)

Pàgina 249 de 299



Anuari d'entitats catalanes. 2007

ORGANITZACIÓ ECOLOGISTA L’ESCURÇÓ

ORGANITZACIÓ ECOLOGISTA L’ESCURÇÓ
C. Gran i Cirera, 5
43300 MONT-ROIG DEL CAMP
BAIX CAMP
Telèfon: 977 837 361
Fax: 977 837 361
E-mail:
Web:
             o.ecologista.escurc.o@wanadoo.es
          www.escurço.com
Escurçó Barcelona
Ptge. Sant Ramon, 2
08840 Viladecans

Escurçó Lleida
C. Països Catalans, 13-15, altell 3C
Lleida

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1984

Nombre d'associats:                                   501

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
L’Escurçó és la delegació a Catalunya de la Societat
Espanyola de Conservació i Estudi dels Ratpenats
(SECEMU).
membre de la FEDERACION ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE
GUARDERIO( GUARDES DE CAMP) Ostenta la
Presidencia durant 4 anys.
Premi al millor lideratge ecologista català per la Jove
Cambra 2001.
Mebre col.laborador de la SAC, protecció i estudi dels
anfibis.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Residus industrials o
agrícoles, Risc nuclear i infraestructures energètiques,
Contaminació i infraestructures de l'aigua, Medi marí i
submarí

Objectius:
Entitat dedicada a l'estudi i la protecció de la natura i el
medi ambient en tots els seus aspectes:  - Millorar la
qualitat de vida de les persones, aconseguir que les
persones respectin el medi ambient i que la societat
arribi a viure amb sintonia amb la natura.
 - Augmentar el coneixement de la natura i la interacció
de la natura amb les civilitzacions actuals.
 - Defensar la pau, el bon ordre mundial i els drets
humans.
Promocionar les energies alternativas i solicitar el
tencament nuclear definitiu, que les armes nuclears
desapareixin del planeta.
LLuïtar contra en control ambiental y la seva destrucció
per part de les multinacionals(trilateral) en pro dels
interesos económics.
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Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius  - Membre de la
Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya.
Hem dut a terme més de 14 accions contra el
magatzem temporal centralitzat de residus nuclears
que es vol col·locar.
 - Accions contra Port Aventura per demanar que la
gent no hi vagi.
 - Distribució de 5.000 manifestos, 5.000 diaris i 700
revistes per la província de Tarragona en contra del
camp de golf que estan construint a la zona de la
Pineda, d'alt valor ecològic.
 - Accions denúncia contra la contaminació marina i
els emissaris municipals il·legals, que concedeixen la
bandera blava a les platges, enganyant els inspectors
europeus el dia que venen a revisar la platja.
 - Accions (control de contaminació i col·locació de
pancartes) contra l'augment d'ozó que provoquen els
polígons químics de Tarragona, com ara fent
denúncies i avisant les autoritat sanitàries i els pagesos.
 - Accions (sol·licituds a l'Administració) per declarar
indrets com a zones protegides, protecció dels
búnquers de la Guerra Civil per als ratpenats.  
 Jornades de formació  L'entitat té legalitzada una
acadèmia de guardes de camp i especialitats,
organitza un curs de 390 hores l'any on s'imparteixen
les assignatures per als títols descrits: Codi Civil, Codi
Penal, Llei d'enjudiciament criminal, epizoòties, Llei
de protecció d'espais naturals, Lleia de caça, Llei de
pesca fluvial, Llei de pesca marítima, Contaminació-
Marpol, etc.  Estudis  L'Escurçó s'ha equipat amb un
equip de tècnics, ha realitzat els estudis sobre la
protecció de les zones humides de l'Estany Salat, el riu
Llastres, el refugi de la finca Prats i l'abocador de
Castellserà (recuperació ecològica alternativa).  Projectes
educatius  L'Escurçó ha ofert als col·legis
aproximadament unes 40 activitats de natura, per
carta, a espera de resposta.  Projectes de conservació
d'espais naturals  L'Escurçó gestiona quatre refugis de
fauna a la província de Tarragona, que sumen 200
hectàrees. Hi desenvolupa projectes de protecció de les
orquídies, extinció d'incendis, neteja de boscos,
ramaderia sostenible, etc.
 
 A través d'un concurs públic guanyat, fem la
vigilància i el manteniment de la reserva marina de
Masia Blanca, a Coma-ruga (el Vendrell). 
Publicacions pròpies  - Com que el 2006 es van enviar
quasi 200 comunicats als mitjans de comunicació, mols
d'ells importants, i solament se'n van publicar 10,
l'Escurçó es va veure obligat a fundar una publicació, el
diari El Sotabosc, on es recullen les noticies
ambientals que els mitjans de comunicació estàndards
no publiquen. Amb una tirada de 5.000 exemplars, es
fa segons l'estat econòmic de l'entitat.
 - Es publica una revista amb una tirada de 700
exemplars.
 - Pòsters, adhesius, tríptics, etc.  Participació en actes 

Participem a la Fira de Mont-roig i a totes aquelles
reunions, activitats, etc., a les quals puguem assistir. 
Vigilància professional  L'Escurçó compta amb un equip
de guardes de camp que s'encarrega a 35 poblacions
de Tarragona de la vigilància ambiental i la lluita
contra la caça i la pesca furtiva, a més de custodiar la
reserva marina de Masia Blanca.   Secció de protecció
de patrimoni rural  Membres de l'equip de guardes de
camp van trobar als anys noranta el mamut del
barranc de la Boella. En l'actualitat han recuperat les
dues banderes de combat dels sometents de Mont-roig
del Camp durant la guerra del Francès.

Organització Ecologista L’Escurçó
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FUNDACIÓ DEIXALLES

FUNDACIÓ DEIXALLES
Son Gibert, 8 A
07008 MALLORCA
MALLORCA
Telèfon: 971 472 565 / 971 472 211
Fax: 971 473 224
E-mail:
Web:
             fundaciodeixalles@deixalles.org
          www.reasnet.com/deixalle

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1986

Nombre d'associats:                                   0

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS),
Associació Espanyola de Recuperadors d’Economia
Social i Solidària (AERESS), Fons Mallorquí de
Cooperació.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Recollida selectiva, reutilització, compostatge,
Economia sostenible, Comunicació i educació
ambiental, Inserció laboral ambiental

Objectius:
L'objectiu de la Fundació Deixalles és la inserció social
i laboral de col·lectius que pateixen exclusió social o
corren el risc de patir-ne, mitjançant la realització de
diferents activitats ambientals.   Deixalles té tres
eixos d'intervenció:   - Eix ambiental: realització de
diferents activitats ambientals (reutilització de
voluminosos, cogestió de les plantes de selecció
d'envasos i de voluminosos i enderrocs, jardineria
ecològica, etc.).   - Eix social: inserció sociolaboral de
col·lectius en risc o en situació d'exclusió.   - Eix
econòmic: activitat productiva.

Memòria d'activitats de l'any 2006
La Fundació Deixalles basa la seva activitat en els
principis de l'economia solidària, una economia al
servei de les persones, que són els següents:
 
 - Igualtat.
 - Llocs de feina.
 - Medi ambient.
 - Cooperació.
 - Absència de caràcter lucratiu.
 - Compromís amb l'entorn.
 
 

 L'any 2006 han participat en el projecte de la
Fundació Deixalles unes 1.150 persones.
 La mitjana de la plantilla ha estat de 252 treballadors,
cosa que implica que s'ha produït un augment del 16
%. D'aquests treballadors, el 60 % prové de
col·lectius en risc o en situació d'exclusió social.
 La Fundació Deixalles té delegacions a Palma, Sóller,
Felanitx, Llevant, Calvià, Eivissa i Inca.  Gabinet
d'Orientació Laboral
 
 El GOL (SOL a Eivissa i Formentera) és el servei
d'orientació laboral de la Fundació Deixalles, que
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pertany al Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB) i que finança la Conselleria de Treball i
Formació. Acompanya les persones en risc o situació
d'exclusió i els facilita la cerca de feina i la inserció. El
GOL s'ubica dins un programa més ampli, el
programa Guia, que ofereix a persones en risc o
situació d'exclusió social una oferta de suport en la
cerca i la capacitació sociolaboral per assolir la inserció
dins el mercat de treball. 
 
 Durant el 2006 s'ha atès un total de 574 persones, de
les quals 424 van fer una demanda de recerca de
feina. El percentatge general d'inserció laboral amb
contracte és d'un 50,7 % sobre el nombre total de
persones que han fet demanda de feina. Un 9,4 %
s'han inserit sense contracte.  Projectes de capacitació
sociolaboral
 
 L'objectiu fonamental de la Fundació Deixalles és la
formació i preparació de persones en risc o situació
d'exclusió perquè puguin, posteriorment, aconseguir
un lloc de feina digne. Això es fa mitjançant els
itineraris individualitzats que cada persona comença en
els tallers de recollida i manipulació de residus que
imparteix la  Fundació.
  
  Les persones reben suport, formació i atenció
psicosocial per part d'un equip multidisciplinari i
reben alhora una beca econòmica. Els usuaris passen
per diversos tallers que organitza la fundació:
 
 - Taller de fusteria.
 - Taller de recollida.
 - Taller de reutilització d'electrodomèstics.
 - Taller de reutilització de roba.
 - Nau d'exposició d'objectes reutilitzats.
 - Deixalleria.
 
 Durant el 2006 s'han atès 291 persones, de les quals
206 han causat baixa, 85 de les quals per inserció
laboral amb contracte i set per inserció sense contracte. 
 Amb aquesta activitat la  Fundació Deixalles ha
recollit un total de 3.869.170 kg de residus,
classificats com a electrodomèstics, mobles,
matalassos, paper, vidre, envasos, roba i altres.
 
 
 Codesenvolupament i cooperació
 
 Accions de codesenvolupament fetes mitjançant el
projecte «Codesenvolupament i migracions».
 
 És un projecte desenvolupat conjuntament amb Càritas.
Està finançat per la Direcció General de Cooperació de la 
Conselleria d'Immigració i Cooperació, i s'adreça, d'una
banda, a la realitat i el treball amb el col·lectiu
immigrant a les Balears i, de l'altra, a la realitat dels
països de l'Amèrica del Sud. Las accions
desenvolupades per la  Fundació Deixalles han estat les

següents:
 
 - Projecte «Emprenedors». Formació i
acompanyament de nous emprenedors.
 - «Plantes: col·lectiu d'immigrants». Aquest projecte
té com a objectiu acollir i seleccionar els immigrants
per a les plantes de selecció de residus i promoure un
model de convivència intercultural dins les plantes.
Dintre d'aquest projecte s'ha posat en marxa una
borsa de treball. 
 - Itineraris d'inserció sociolaboral a Eivissa.
 - Comerç just a Eivissa.  Accions de cooperació amb
altres països
 
 - Seguim cooperant amb el Salvador.
 
 Des del 1997, la  Fundació Deixalles col·labora amb
l'Associació de Projectes Comunals del Salvador
(PROCOMES). L'any 2006, es presentà al Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació el projecte
«Enfortiment de les condicions socioambientals de
dones i joves dels municipis d'Ilopango i San
Salvador». Aquest projecte pretén cercar alternatives
de solució a l'absència de cultura en la separació de
residus sòlids i a les escasses oportunitats laborals que
tenen els joves que viuen en l'extrema pobresa.
També aquest any hem desenvolupat un projecte amb
la intenció de consolidar llaços de cooperació i dur a
terme futures accions conjuntes. 
 
 - Consolidem la cooperació amb Veneçuela.
 
 Les relacions de cooperació amb Veneçuela es fan
mitjançant l'ONG Equip de Formació, Informació i
Publicacions (EFIP). El 2006, es continuà l'estratègia
establerta per la  Fundació Deixalles i l'EFIP de
desenvolupar el projecte d'inserció i de reciclatge a dos
municipis de Veneçuela (Vargas i San Francisco).
Presentàrem un projecte a la  Conselleria d'Immigració i
Cooperació del Govern de les Illes Balears: «Programa
Nacional per a la Promoció d'Iniciatives Locals de
Recuperació i Reciclatge de Residus Sòlids Urbans». 
Àmbit educatiu ambiental
 
 - «Mallorca recicla»
 
 És un programa d'educació ambiental que té com a
objectiu fomentar la reducció, la reutilització i la
recollida selectiva de residus, i també el consum
responsable als centres educatius. Es duu a terme
mitjançant un conveni entre el Consell de Mallorca,
Tirme SA i la Fundació Deixalles. Dintre de «Mallorca
recicla» hi trobem els programes educatius «L'escola
recicla» i «Millorem el centre», que aporten al
professorat formació, assessorament, material didàctic,
tallers i xerrades.  Nombre de centres que fan
programa educatiu: 91 
 - «L'escola recicla» (infantil i primària): 69
 - «Millorem el centre» (educació secundària i
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batxillerat): 39
 En total són 108 programes educatius (alguns centres
fan els dos programes).
 
 - Agenda 21 Escolar.
 
 Al començament del 2005, el Consell de Mallorca, per
mitjà de la Direcció Insular de Cooperació Local, va
signar un conveni de col·laboració amb la Fundació
Deixalles per implantar l'Agenda 21 Escolar a
Mallorca. Es va iniciar com una experiència pilot a
vuit centres.
 Durant el curs escolar 2005-2006, s'ha incrementat a
20 el nombre de centres que participen en aquest
programa.
 Els temes per treballar en aquests centres han estat
molt diversos: participació en agendes locals 21,
bioconstrucció, energia, hort, camí escolar, aigua,
residus, consum responsable, etc.  Nombre d'activitats
que s'han dut a terme: 207
 
 - El projecte «Educació ambiental en matèria, energia
i residus a Eivissa»
 
 Aquest projecte té com a objectiu sensibilitzar la
població escolar, i puntualment la població en general.
Es duu a terme mitjançant un conveni entre el Consell
d'Eivissa i Formentera i la Fundació Deixalles. Les
activitats o els tallers inclosos en el projecte són:
 - Activitat 1. Taller de l'energia i els residus.
 - Activitat 2. Aula mòbil d'energia. 
 - Activitat 3. Visita a l'estació de transferència
d'Eivissa.
 
 En total, durant el curs 2005-06, hem fet activitats a
nou centres educatius. 
 
 «Teula».
 
 «Teula» és un projecte d'inserció sociolaboral que fa
tasques relacionades amb la neteja: manteniment
d'oficines o locals, posada a punt de locals,
acabaments d'obres, etc., en les quals incorpora
criteris de qualitat i de gestió ambiental. Té oficina a
Palma i Felanitx.
 Amb aquest projecte es vol donar estabilitat a la
nostra activitat per afavorir la integració de persones
amb desavantatge social, especialment dones.
Actualment el projecte compta amb 65 serveis fixos i
una mitjana de 28 persones en plantilla.
 Aquest projecte es duu a terme amb la col·laboració de
l'IMFOF-Ajuntament de Palma, la Regidoria 
Delegada de Serveis Socials, l'Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca i l'Institut Balear de la
Dona.  
 Serveis de gestió de residus
 
 Els serveis de gestió de residus que gestiona la
Fundació Deixalles consisteixen en activitats

relacionades amb la selecció i el tractament de residus,
per a les quals està subcontractada. Cal destacar que les
empreses que ens tenen subcontractats (Tirme i Mac
Insular) són titulars, en virtut de concessió
administrativa, de les activitats que fa el Consell de
Mallorca.
 El 2006, la mitjana de treballadors d'aquests serveis
ha estat de 130 persones, de les quals un 80,47 %
procedeix de col·lectius amb dificultats per la inserció
sociolaboral i un 47,23 % són immigrants.  Les
activitats que es duen a terme són:
 
 - Planta de selecció d'envasos lleugers.
 - Tasques de neteja de la planta de compostatge.
 - Caracteritzacions de la planta de metanització.
 - Servei de neteja dels parcs verds.
 - Selecció de residus de construcció i demolició.
 - Selecció i desfragmentació de residus voluminosos.
 - Taller de reparació de residus voluminosos.
 
 
 Treball en xarxa
 
 1. Participació en el Consell de Cooperació. És un òrgan
consultiu de la Direcció General de Cooperació i l'únic
espai de participació de les ONG dins l'administració. 
 - Participació en el Comitè d'Estalvi Ètic de Caixa
Colonya.
 - Participació en el Centre per a la  Gestió Ètica de
l'Empresa (ETICENTRE).
 - Participació en el Comitè d'Agendes Locals 21, òrgan
consultiu del Consell de Mallorca que s'encarrega de
donar el vistiplau a les diferents agendes locals 21
dels municipis.  2. Participem en les xarxes següents: 
a) Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària (REAS)
 La Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les
Balears pretén donar resposta a les desigualtats que
genera el nostre model de societat, per això proposa un
model d'economia al servei de les persones, és a dir,
convertir-la en un instrument que permeti
desenvolupar una societat més justa. La Fundació
Deixalles està present a la  Junta Directiva de REAS i
representa REAS Balears dins REAS en l'àmbit
estatal.  b) Associació Espanyola de Recuperadors
d'Economia Social i Solidària (AERESS)
 Hem participat en la campanya «Reutilitza, dóna vida
als teus electrodomèstics!», finançada pel Ministeri de
Medi Ambient. Aquesta campanya se centra en la
sensibilització dels agents clau en la gestió de residus
d'aparells elèctrics i electrònics per tal de fomentar
millors opcions de gestió i reutilització. Per a la
campanya, s'ha disposat de material divulgatiu, com
ara DVD, tríptics, dossiers, etc., i s'han organitzat unes
jornades tècniques a les quals es varen convidar
diferents sectors, des de distribuïdors
d'electrodomèstics, gestors autoritzats i instituts
d'educació secundària, fins a les distintes
administracions.  Celebració del 20è aniversari de la
Fundació Deixalles
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 La Fundació ha complert 20 anys, per això s'han
organitzat diversos actes per celebrar l'aniversari i per
commemorar-lo amb les persones i les entitats que
han fet possible aquests 20 anys de la  Fundació
Deixalles.

Fundació Deixalles
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CÀTEDRA UNESCO DE SOSTENIBILITAT

CÀTEDRA UNESCO DE SOSTENIBILITAT
C. Colom, 1
08222 TERRASSA
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 937 398 050
Fax: 937 398 032
E-mail:
Web:
             sostenible@catunesco.upc.edu
          www.catunesco.upc.edu

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1996

Nombre d'associats:                                   85

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
UNESCO, Unescocat, ANUE, Creu Roja a Catalunya,
FLACAM (Fòrum Llatinoamericà de Ciències
Ambientals), Xarxa Llatinoamericana d'Estudis
Ambientals Urbans.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults i
infants i/o joves

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Energies renovables, Ús de l'energia i eficiència
energètica, Ús de l'aigua, Agendes XXI, auditories
ambientals i indicadors de sostenibilitat

Objectius:
- Ser un espai interdisciplinari, crític, reflexiu i obert
que fomenti una tecnologia que contribueixi al
desenvolupament sostenible d'un món en canvi on cada
cop hi hagi menys desequilibris i més diversitats.
 
 - Desenvolupar un sistema integrat d'activitats de
recerca, formació, informació i documentació centrades,
principalment, en l'anàlisi de les relacions múltiples
entre les esferes econòmica, sociopolítica, tecnològica i
ecològica.
 
 - Tractar els models de desenvolupament del Nord i
del Sud i proporcionar un espai a través del qual els
estudiants de diferents cultures puguin compartir
experiències i assolir una millor comprensió mútua.

Memòria d'activitats de l'any 2006
La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) es va crear el maig
del 1996 com a resultat del Congrés Internacional de
Tecnologia, Desenvolupament Sostenible i
Desequilibris que aquesta universitat va celebrar a la
ciutat de Terrassa el desembre del 1995. Les activitats
de la Càtedra se centren en tres gran eixos d'actuació:
docència, recerca i cooperació, a més de les
publicacions. 
Docència Els continguts de l'oferta docent són
pluridisciplinaris i transversals i estan relacionats amb

els impactes socials, econòmics i ambientals de la
tecnologia. L'objectiu bàsic és aportar eines per
desenvolupar i utilitzar una tecnologia que
contribueixi a un desenvolupament sostenible i donar
una formació més integrada. L'oferta docent inclou:

- Estudis de 1r i 2n cicle: al voltant de 1.400
estudiants han cursat alguna de les assignatures que
suposen 183 crèdits en un total de nou escoles de la
UPC.
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- Programa de Doctorat en Sostenibilitat, Tecnologia i
Humanisme: 57 alumnes matriculats en les diferents
etapes docents; durant el curs acadèmic 2005-2006
s'han llegit dues tesis doctorals i s'han presentat deu
projectes de tesi, de tal forma que el nombre
d'estudiants que es troben en fase de recerca de la
seva tesi s'eleva ja a 14.

- Màsters en Sostenibilitat i Energia per a un
Desenvolupament Sostenible, cursos d'especialització
(dos cursos en format no presencial basats en la teoria
de la dinàmica de sistemes) i seminaris de formació
(relacionats amb els processos de globalització,
relacions Nord-Sud i deute extern). Recerca La
recerca que du a terme la Càtedra UNESCO es
desenvolupa a través del Grup de Recerca de la UPC
Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme. Projectes
més emblemàtics:

- «Portal Sostenibilitat». La Càtedra UNESCO ha
reunit 55 experts i professionals en una gran obra de
referència en línia per definir i interpretar la
sostenibilitat. El resultat són 148 fitxes d'informació on
s'ofereixen més de 1.500 enllaços a altres webs, uns
400 informes de referència, 300 convenis i tractats,
700 lleis i més de 900 referències bibliogràfiques. Es
tracta, per tant, d'un portal únic per la seva temàtica i
amplitud de continguts que esdevé una eina per a
polítics, educadors, periodistes, tècnics, universitaris,
empresaris, etc., que necessiten tenir informació de
qualitat per fer de la sostenibilitat un factor estratègic
(http://portalsostenibilidad.upc.edu/index.php).

- «Petjada ecològica» de la ciutat de Terrassa davant
dels escenaris d'evolució demogràfica. Aquesta acció ha
consistit en l'elaboració d'un informe sobre l'evolució
de la petjada ecològica a Terrassa i l'anàlisi de la seva
evolució amb els diferents escenaris de futur. 

- Factors socials i econòmics que influeixen en la
producció dels residus municipals d'origen domèstic.
Propostes d'acció per a la seva reducció. Elaboració d'un
estudi sobre la composició de la brossa domèstica, i els
factors socials i econòmics d'aquesta brossa, així com
propostes per a la reducció de la generació de residus
municipals d'origen domèstic. 

- I Congrés Internacional de Mesura i Modelització de
la Sostenibilitat. Aquesta acció ha consistit en la
preparació, organització i celebració d'un congrés de
caràcter internacional els dies 15, 16 i 17 de novembre,
a Terrassa, amb 100 ponències i 222 assistents d'un
total de 37 països d'arreu del món. 

- VII Premi UPC per a Treballs de Recerca de
Batxillerat en Arquitectura, Ciència i Tecnologia
Sostenibles. Amb el patrocini de l'Obra Social i
Cultural de Caixa de Terrassa, la Càtedra s'ha
incorporat en el procés de definició dels objectius i

criteris d'avaluació d'aquest premi. Això ha permès la
reorientació d'aquest premi per tal d'incorporar la
variable «sostenibilitat» a les seves bases i convertir-
se en el seu eix vertebrador.

- Indicadors socioeconòmics per a la mesura de la
sostenibilitat local. L'Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona disposa d'una bateria de 30
indicadors ambientals per mesurar la sostenibilitat en
els diversos municipis de la província. Aquest any
s'han desenvolupat els indicadors socials i econòmics
que la complementen i que s'aplicaran als municipis
participants. Aquest llistat d'indicadors ha sorgit d'un
treball elaborat a partir de les conclusions dels debats
de selecció d'indicadors i de tres tallers duts a terme als
municipis de Sant Boi de Llobregat, Malgrat de Mar i
Terrassa amb la participació de tècnics municipals.

- En col·laboració amb l'Observatori de la
Sostenibilitat d'Espanya i amb el suport del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, s'ha
elaborat una proposta per avaluar la cultura de la
sostenibilitat a tot l'Estat espanyol.

- El Grup de Dinàmica de Sistemes té com a objectiu
cercar projectes de col·laboració en el camp de la
creació de models de simulació amb aplicació de la
tècnica de la dinàmica de sistemes. A més, incorpora
l'activitat docent basada en aquesta metodologia en
cursos d'especialització, postgraus, màsters i cursos de
doctorat.

- «Observatori del Deute en la Globalització». La
recerca sobre desequilibris i deute extern es realitza a
través de l'Observatori del Deute en la Globalització
(ODG). L'objectiu general de l'ODG és promoure el
coneixement sobre les causes i conseqüències de la
problemàtica del deute, emmarcant-lo dins el procés
de globalització i, més concretament, dins les relacions
econòmiques i polítiques de desigualtat i injustícia que
el defineixen. Enfront d'aquesta greu problemàtica,
pretén fomentar la reflexió, el debat, la mobilització i la
construcció d'alternatives.   
Cooperació La cooperació s'ha desenvolupat des de
diferents àmbits i perspectives.

L'Àrea de Relacions Internacionals té com a objectiu
principal establir intercanvis de coneixements i de
formació amb tot el món, especialment amb països de
l'Amèrica Llatina i Europa. Els projectes emblemàtics
són: 

- Energies Renovables i Xarxes de Desenvolupament
Local. Projecte «URB-AL tipus B». Els programes
URB-AL de la Unió Europea (UE) tenen com a
objectiu facilitar la cooperació descentralitzada entre
ciutats i entitats locals de la UE i l'Amèrica Llatina.
La Càtedra UNESCO assumeix responsabilitats de
cocoordinació i assessorament tècnic. L'objectiu
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principal del projecte és avançar cap a un
desenvolupament econòmic energèticament sostenible
mitjançant l'ús de les energies renovables
(especialment l'energia solar), reduint la dependència
energètica local i aprofitant les possibilitats de
generació d'ocupació derivades de l'ús d'aquestes
noves tecnologies.

- Projecte «Alfa». Amèrica Llatina. Formació
Acadèmica. Programa de cooperació acadèmica entre
la Unió Europea i l'Amèrica Llatina: tecnologies
sostenibles per a la potabilització i el tractament
d'aigües residuals. L'objectiu principal és la
transferència de coneixements i experiència des
d'Europa fins a l'Amèrica Llatina, per tal de
potenciar la implantació de tecnologies sostenibles de
potabilització i depuració que incideixin de forma
positiva en la qualitat dels recursos hídrics. Entre les
accions, cal destacar el disseny, l'elaboració i la posada
en marxa de la web (www.tecspar.org) i la realització a
Xile del curs de formació Sistemes Naturals de
Tractament d'Aigües i Nous Sistemes de Tractament
Potabilitzador (del 4 al 14 de juliol).

- Assignatures d'Habitatge i Cooperació i de Cooperació
i Tecnologies de Baix Cost per a la Cooperació.
Aquestes assignatures formen els alumnes de la UPC
com a professionals de l'arquitectura amb capacitat
d'acció en els projectes de cooperació: s'analitzen
solucions urbanes d'organització de ciutats del Tercer i
Quart Món i els treballs de curs es tradueixen en
projectes reals de cooperació.

- Beques i ajuts a l'estudi. Durant l'any 2006, la
Càtedra UNESCO ha donat un total de 15 beques
parcials d'estudi per un import total de 13.450 euros a
estudiants espanyols i llatinoamericans per a la
matrícula del Màster en Sostenibilitat o algun dels seus
postgraus. 
Publicacions Les publicacions periòdiques són la
Revista Internacional de Sostenibilitat, Tecnologia i
Humanisme (un espai per donar a conèixer
experiències i aportacions inèdites en el domini de la
sostenibilitat, en el desenvolupament d'eines i en
l'estudi de processos socials i tecnologies que
contribueixin de manera significativa a la
sostenibilitat), la revista Sostenible? (publicació del 8è
número titulat «Energia»), l'edició en català de
l'Informe sobre el desenvolupament humà 2006. Més
enllà de l'escassetat. El poder, la pobresa i la crisi
mundial de l'aigua del Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament, la col·lecció
Contraarguments («Els crims del deute. Deute
il·legítim»), els Papers de la Càtedra UNESCO
(monogràfics curts sobre temes relacionats amb la
recerca de la Càtedra) i els butlletins electrònics Notícies
de l'Observatori del Deute en la Globalització i Butlletí
del Grup de Dinàmica de Sistemes. Les publicacions
no periòdiques han estat: Educació Sostenible. Criteris

per a la introducció de la sostenibilitat en els
processos educatius i El deute ecològic espanyol.
Impactes ecològics i socials de l'economia espanyola a
l'estranger (dedicat al deute ecològic de l'Estat
espanyol). 
Producció científica Nombre de llibres publicats: 7;
ponències, comunicacions i pòsters presentats en
congressos: 19; articles publicats en revistes i
butlletins de recerca: 8; informes i reports de recerca:
14.

S'ha participat en un total de 153 congressos,
jornades, conferències, seminaris i actes diversos. En
total, les activitats de la Càtedra han quedat reflectides
en 103 intervencions en els mitjans de comunicació (41
articles d'opinió en premsa escrita i 62 articles de
divulgació publicats en webs i revistes), 56
intervencions en ràdio i televisió i 30 aparicions a
mitjans de comunicació escrits/Internet.

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
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FUNDACIÓ ALTARRIBA – AMICS DELS
ANIMALS

FUNDACIÓ ALTARRIBA – AMICS DELS ANIMALS
C. Pau Claris, 87, 2n 1a
08010 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 120 073
Fax: 934 121 554
E-mail:
Web:
             altarriba@altarriba.org
          www.altarriba.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1998

Nombre d'associats:                                   4711

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Defensa d'animals
domèstics, Publicacions especialitzades, educació en
protecció animal en general

Objectius:
La Fundació Altarriba té com a objectiu el salvament i
la protecció d'animals, especialment els de companyia
abandonats, mitjançant accions directes, el departament
d'adopció, els refugis, etc. La fundació complementa
aquesta tasca amb programes de caràcter educatiu i de
divulgació.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Assistència d'animals i centres d'acollida d'animals
abandonats
 
 - Continua el programa de protecció de gats del carrer
que porta a terme la nostra entitat, amb la inestimable
col·laboració dels grups de voluntaris. Es proporcionen
tractaments veterinaris, esterilitzacions, alimentació,
etc., a les colònies estables.
 
 - Centre Familiar de la  Fundació. Està situat a la zona
de les Gavarres (Girona). Els animals viuen en família
i no es donen en adopció. És un exemple singular de
convivència.
 
 - Refugi Bú Bup Parc. Centre d'acollida de gossos
abandonats, de nova construcció, situat a la Bisbal

d'Empordà (Girona), amb la intenció que sigui un
exemple per a altres municipis.
 
 - Refugi d'èquids. Situat a prop de Manresa, es va
incorporar a la nostra entitat l'abril del 2003 i
continua fent-se càrrec del manteniment dels animals
(cavalls, rucs, gossos, gats, etc.) i denunciant els
maltractaments d'èquids.
 
 - Refugi de Cervelló. Es va integrar a la nostra entitat
el juliol del 2003 i és el centre que ha acollit més
animals abandonats dels gestionats durant l'any 2006.
S'han fet millores i continuem treballant en la seva
infraestructura.
 
 - Centres de Serín i Poago (Gijón). Des de l'1 de gener
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del 2006, la nostra entitat gestiona aquests dos centres
municipals d'animals abandonats, fent front a la
deplorable situació anterior que patien els animals
acollits.
 
 - Refugi familiar Villa Gato. Situat a Astúries, aquest
centre acull animals abandonats, principalment gossos
i gats.
 
 - Departament L'Altre Ciutadà. Aquest departament
continua atenent les nombroses situacions especials
de caràcter urgent de salvament d'animals,
maltractaments, etc., que es presenten
 
 - Departament d'Adopcions. La finalitat d'aquest
departament és impulsar l'adopció dels animals
abandonats i evitar molts abandonaments per part dels
propietaris.
 
 
 Àrea d'educació, divulgació i sensibilització
 
 - Lloc web (www.altarriba.org). És un instrument
fonamental que facilita informació molt detallada tant
de les accions desenvolupades per la nostra entitat
com d'altres temes de protecció animal. Durant l'any
2006 s'ha produït el nombre més elevat de visites des
del seu inici.
 
 - Revista Bú Bup, la llamada de los animales.
Continua la publicació d'aquesta revista i aquest any
s'han editat els quatre números corresponents.
 
 - Altarriba, quaderns per dialogar sobre animals.
Aquest any hem publicat el llibre en castellà del filòsof
Tom Regan, Jaulas vacías.
 
 - III Conferència Internacional sobre la Protecció
Legal dels Animals a Espanya (CIPLAE). Organització
i celebració de l'1 al 3 de juny del 2006, a la
Universitat de Barcelona, d'aquesta conferència
internacional, amb la temàtica «Educar per protegir: la
implicació pública i privada». Van intervenir
representants d'organitzacions nacionals i
internacionals, com la doctora Jane Goodall, el doctor
Marc Bekoff, etc.
 
 
 Altres accions
 
 - Granja de micos a Camarles (Tarragona). Continua
la nostra intervenció per tal d'impedir l'activitat
d'aquesta granja de micos destinats a l'experimentació
en laboratoris.
 
 - Accions contra la matança de foques al Canadà.
 
 - Accions contra les curses de braus.
 

 - Relació amb els mitjans de comunicació. Difusió de la
nostra activitat en premsa escrita, ràdio i televisió.
 
 - Relació amb organismes oficials, per tal d'aconseguir
millores en les lleis, en les ordenances municipals,
etc., i afavorir la situació dels animals de companyia. 
 
 - Actes públics. La nostra entitat va participar en
diferents actes públics relacionats amb el tema de
protecció animal.

Fundació Altarriba – Amics dels Animals
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ECOLOGISTES DE CATALUNYA (EDC)

ECOLOGISTES DE CATALUNYA (EDC)
C. Jacint Verdaguer
08750 MOLINS DE REI
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 936 802 751 / 936 801 678
Fax: 936801678
E-mail:
Web:
             correu@ecologistes.cat
          ecologistes.cat/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1998

Nombre d'associats:                                   4400

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus, Risc
nuclear i infraestructures energètiques, Ús de l'aigua,
Ordenació del territori, Grans infraestructures

Objectius:
Ecologistes de Catalunya és una federació fruit d'un
procés de coordinació entre entitats ecologistes
cíviques catalanes que es va iniciar el 1996 amb
l'objectiu de reforçar les dinàmiques i les lluites pròpies
de cada associació, donant una projecció a tot l'àmbit
territorial del Principat a través de l'intercanvi
d'idees i experiències.   Està constituïda per
organitzacions ecologistes que compleixen els
requisits següents:   - Tenir com a objectius principals
la defensa del medi ambient i de la salut de les
persones, així com el seu estudi i la seva difusió.   - Ser
independents i no estar vinculades parcialment o
totalment a partits polítics, sindicats o empreses.

Memòria d'activitats de l'any 2006
La Federació Ecologistes de Catalunya s'organitza en
cinc grups de treball: residus, energia,
infraestructures, medi natural i territori. S'esmenten a
continuació les principals activitats d'aquests grups i de
la federació en el seu conjunt.
 
 - Organització de la 20a Trobada d'Entitats i
Plataformes en Defensa del Territori dels Països
Catalans (Cerdanyola del Vallès, 23-25 de març del
2007) i elaboració d'un manifest-conclusió dels
diferents grups de treball de la trobada. Més
informació a http://www.ecologistes.cat/index.php.  -
Butlletí de la Federació Ecologistes de Catalunya: dos
números durant el 2006 amb informació crítica sobre la
gestió ambiental al territori.  
 Residus (Plataforma Cívica per a la Reducció dels
Residus)  1. Seguiment, crítica i incidència en la revisió

de la directiva marc de residus.
 - Traducció i difusió del procés.
 - Cartes als eurodiputats catalans, etc.  2. Seguiment,
crítica i incidència en la revisió del PROGREMIC,
Programa Metropolità per a la Gestió de Residus
Municipals i els programes de gestió de residus de
construcció i industrials.
 - Document d'esmenes.
 - Bases del Pla Alternatiu.
 - Vallès Net: vídeo denúncia dels Ecoparcs.  3.
Participació al Consell de Participació per a la  Prevenció
i la  Gestió dels Residus amb tres representants (el
CEPA, el GEPEC i IPCENA).   4. Prevenció de residus.
 - Seguiment, crítica i incidència de la normativa
insuficient de reducció de residus i d'envasos.
 - Consolidació de la  Fundació Catalana per a la
Prevenció dels Residus i el Consum Responsable.

Pàgina 261 de 299

mailto:correu@ecologistes.cat
http://ecologistes.cat/


 - Campanya «Fem el primer pas!».  5. Suport a les
entitats i persones amb cimenteres que volen cremar
residus.  6. Accions de vinculació contra la
contaminació atmosfèrica i crema de residus de
cimenteres: reunió de plataformes i entitats a Molins. 
7. Suport a plataformes amb conflictes.  8. Accions
reivindicatives al carrer.
 - Davant de la Fira  Hispack (fira de l'envàs i
l'embalatge) es van repartir envasos amb adhesius
amb el text de la  Llei d'envasos i residus d'envasos.
 - A les Rambles de Barcelona es va fer una acció
teatral amb l'objectiu de fer reflexionar els passejants
sobre l'excés de residus.  
 Energia  - Constitució del grup i definició dels temes a
tractar: generació fotovoltaica, distribució elèctrica,
decret d'ecoeficiència, ressorgiment de l'energia
nuclear, implantació de l'energia eòlica, residus i
energia.   - Suport a la Coordinadora Anti Cementiri
Nuclear.  - Participació en la taula-debat a l'Eco-Fira
de Girona.  - Proposta per formar part d'un consell o
òrgan de participació de l'energia.  - Proposta de
documents de posicionament de la  Federació.  - Suport
a les plataformes contra els parcs eòlics.   
 Infraestructures  -Revisió crítica del pla i proposta de
reacció col·lectiva: manifestació contra el Quart Cinturó. 
 -Presentació del contenciós administratiu.  
 Medi natural  1. Seguiment de la Xarxa Natura 2000.
 - Bases de les directrius de connectivitat ecològica.
 - Proposta: queixa conjunta a Europa per la
insuficient definició dels espais de la Xarxa Natura
2000.  2. Document de posicionament davant de la
política forestal i la prevenció d'incendis.  3. Participació
en el Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge.
 - Al·legacions al decret que regula el paisatge.   
 Territori  -Decàleg Nova Cultura del Territori.  -Reunió
de la Comissió de Planificació Territorial.

Ecologistes de Catalunya (EdC)
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EUROSOLAR - ASSOCIACIÓ EUROPEA PER
LES ENERGIES RENOVABLES

EUROSOLAR - ASSOCIACIÓ EUROPEA PER LES ENERGIES RENOVABLES
Apartat de correus 10095
08008 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 680 607
Fax: 933 193 586
E-mail:
Web:
             eurosolar@energiasostenible.org
          www.energiasostenible.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   30

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Consell Mundial de l’Energia Renovable (WCRE)

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional, internacional i
estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Risc nuclear i
infraestructures energètiques, Canvi climàtic i energies
contaminants, Construcció bioclimàtica

Objectius:
- Promoure el reemplaçament total de l'energia nuclear
i dels combustibles fòssils per les fonts d'energia
renovable.   - Difondre que el subministrament
d'energia solar és essencial per a una forma
d'economia sostenible.   - Canviar les prioritats
polítiques convencionals i el conjunt de les
infraestructures a favor de les energies renovables,
des de l'àmbit local fins a l'internacional.   - Impulsar
els objectius de l'entitat com una visió realista i com el
repte per al segle xxi de tota la humanitat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Lliurament dels Premis Solar 2006
 
 Convocats per la secció espanyola d'Eurosolar -
Associació Europea per les Energies Renovables.
 
 A la Sala d'Actes de la Universitat  Oberta de
Catalunya (avinguda del Tibidabo, 39-43, 08035
Barcelona), 9 de febrer del 2007.
 - Presentació: Ester Sardans.
 - Benvinguda: Eduard Vinyamata, director del
Campus per la Pau i la Solidaritat de la UOC.
  - Els Premis Solar 2006 a Europa i a l'Estat
espanyol: doctor Josep Puig, president d'Eurosolar
(secció espanyola).
 - Presentació de les iniciatives i/o realitzacions

guardonades i lliurament dels guardons.
 
 Organització: Eurosolar - Associació Europea per les
Energies Renovables (secció espanyola)
 
 
 Per cinquena vegada la secció espanyola d'Eurosolar -
Associació Europea per les Energies Renovables va
atorgar els Premis Solar a aquelles iniciatives i/o
realitzacions exemplars en el camp de la utilització de
les energies renovables a l'Estat espanyol. 
 
 Les iniciatives i/o realitzacions guardonades en la
convocatòria de l'any 2006 han estat: 
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 a) Ciutats, municipis o serveis municipals. 
Ajuntament de Pamplona/Iruña pel seu projecte de
creació d'una xarxa de col·legis fotovoltaics. Fins al
desembre del 2005 havia instal·lat a 11 col·legis un
total de 26,5 kWp de generació elèctrica local a partir
de la captació solar, evitant d'aquesta manera la
introducció de 48.000 kg de CO2 a l'atmosfera i
generant uns ingressos de 24.000 euros en concepte
de venda d'electricitat a la xarxa. A aquestes
instal·lacions s'hi han afegit dos col·legis més durant
el 2006 amb 3,5 kWp cadascun. L'efecte
exemplificatiu ha fet possible la realització de
nombroses instal·lacions solars a Pamplona/Iruña (en
menys de cinc anys s'ha multiplicat per 40 la
superfície de captació solar) (www.pamplona.es). 
 
 b) Companyies industrials i comercials, empreses,
agricultors que utilitzen energies renovables. 
Putzmeister Ibérica i Wintus pel seu projecte
d'instal·lació solar fotovoltaica de 90 kWp (780 m2)
connectada a la xarxa, situada en les cobertes de dos
de les quatre naus que l'empresa té al polígon
industrial de Vallecas, evitant d'aquesta manera la
introducció a l'atmosfera de 77.000 kg de CO2. Els
objectius d'aquesta iniciativa són una clara aposta per
les energies renovables com a alternativa a l'ús dels
combustibles fòssils (www.putzmeister.es,
www.wintus.org). 
 
 c) Propietaris o usuaris d'instal·lacions que utilitzen
energies renovables.   Comunitats de propietaris del
conjunt immobiliari de Guillem Tell, 28-34, de
Barcelona, per haver utilitzat l'energia solar tèrmica
durant més de 20 anys i per haver procedit a la
renovació total de la instal·lació durant el 2006 amb 116
m2 de superfície de captació solar (per escalfar un
consum diari de 9.408 litres d'aigua: 100 MWh/any),
evitant d'aquesta manera la introducció a l'atmosfera
de més de 20.000 kg de CO2 l'any. Aquesta actuació
col·lectiva d'una comunitat local és un clar exemple
a seguir en les ciutats del nostre país (www.gae.es). 
 
 d) Associacions locals o regionals que promouen
projectes d'energies renovables:  Desert.
 
 e) Projectes d'arquitectura solar realitzats o per
realitzar.  Acciona Solar SA pel seu projecte d'Edifici
Zero Emissions, de l'empresa EA Pamplona/Iruña.
Aquest edifici de nova construcció, situat a les
proximitats de Pamplona/Iruña, integrat por un
soterrani, planta baixa i dues plantes (3.600 m2 de
superfície, a raó de 900 m2 per planta) ha estat
dissenyat amb criteris per minimitzar el consum
d'energia i per autoabastir-se energèticament a partir
de fonts netes i renovables locals i utilitzar l'energia
de la forma més eficient possible. Per això disposa de
170 m2 de captació solar tèrmica (119 kWth) a la
coberta de l'edifici, 153 mòduls FV (31,2 kWp) a la
façana sud, 120 mòduls FV (19,2 kWp) a la coberta,

mur cortina a la façana sud, caldera de condensació
d'elevada eficiència amb biodièsel 100 %, dues
màquines d'absorció (70 i 10 kW), etc. És un clar
exemple de com es pot disposar d'un indret on
treballar que funcioni al ritme del Sol (www.acciona-
energia.com). 
 
 f) Mitjans de comunicació: periodistes, autors o medis
per haver realitzat informes o demostracions sobre
energies renovables.  Desert.
 
 g) Iniciatives d'educació i formació en energies
renovables.  Desert.
 
 h) Sistemes de transport amb energies renovables. 
Desert.
 
 i) Premi especial per a treballs de recerca relacionats
amb les energies renovables.  CISOL (Centre
d'Investigació Solar ETSAV)-UPC i Schott Ibérica
SA pel desenvolupament d'una innovadora placa FV
de color i la seva integració a la façana de l'edifici
Schott a Sant Adrià de Besòs. Consta de 27 plaques FV
de color amb una potencia unitària de 50 W i totalitza
1,35 kWp, la qual cosa representa una generació de
1,43 MWh/any. El treball desenvolupat pels
guardonats és un clar exemple de la creació de
sinergies entre la recerca aplicada, la innovació
tecnològica i la formació acadèmica en energies
renovables i arquitectura sostenible
(www.cisol.com.es, www.schott.com/iberica/spanish). 
 
 j) Premi especial.  IPP Sanlucar Solar SA per la
contribució especial a la tecnologia solar de generació
d'electricitat pel seu projecte Plataforma Solar
Sanlúcar la  Mayor (PSSM), els primers passos de la
qual són la central elèctrica termosolar PS10 (11,0
MW, 624 heliòstats de 120 m2 cadascun i una torre de
115 m d'altura) i la central Sevilla PV (1,2 MWp, 150
seguidors solars de concentració de 80 m2 cadascun).
Amb aquests projectes solars, que són el primer pas per
assolir 300 MW, la PSSM es converteix en un
exemple a seguir per al desenvolupament comercial i
industrial de sistemes generadors d'electricitat a partir
del Sol (www.solucar.es, www.solucar-rd.es).
 
 k) Premi especial.   Ecotècnia SCCL per la seva
contribució única durant 25 anys al desenvolupament
de les energies renovables, i en especial l'energia
eòlica, havent superat la potencia instal·lada de 1.000
MW (www.ecotecnia.com).

Eurosolar - Associació Europea per les Energies Renovables
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FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE

FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE
La Pedrera. C. Provença, 261-265, 2n 2a
08008 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 847 367
Fax: 934 847 364
E-mail:
Web:
             fundtip@fundtip.com
          www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1997

Nombre d'associats:                                   0

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
UICN, EUROSITE, Fòrum Muntanya, Fundació
Internacional Banc d’Arguin (FIBA), Institució
Catalana d’Història Natural (ICHN), CREAF,
DEPANA, APNAE, UAB, UB.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Turisme sostenible, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
La Fundació Territori i Paisatge, creada per l'Obra
Social de Caixa Catalunya a finals de l'any 1997, té
com a objectius principals col·laborar en la
conservació del patrimoni natural i del paisatge, a més
de conscienciar la població de la necessitat de protegir
el medi. Les línies bàsiques d'actuació són:  - Adquirir
parts de territori per gestionar-los amb la col·laboració
d'entitats conservacionistes, ONG i les
administracions públiques.
 - Col·laborar en els projectes de conservació de la
natura que desenvolupen diferents entitats del país. 
 - Fer una tasca d'educació continuada, a fi
d'incorporar en la nostra societat els valors ambientals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Un any més, la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra
Social de Caixa Catalunya ha seguit treballant per
millorar la conservació del nostre entorn natural i per la
sensibilització social en el respecte i la protecció de la
natura.  
 Enguany s'han establert nous convenis de custòdia del
territori i s'han adquirit nous espais. S'han assolit
noves fites en la gestió dels territoris i s'han endegat
diversos programes de recerca. D'acord amb el
principi de propietat social, algunes àrees dels espais
s'han posat a l'abast de la societat a través
d'activitats, publicacions, punts d'informació i
itineraris. Amb les noves incorporacions, la Fundació

ha assolit la tasca de conservar, sota propietat social o
custòdia, més de 134.600 hectàrees d'espais d'alt valor
natural, paisatgístic i cultural, la qual cosa significa la
preservació del 4,23 % del territori català.  El 2006, la
Fundació ha adquirit un nou territori, la Closa de
Mornau (Peralada), al parc natural dels aiguamolls de
l'Empordà, i ha ampliat tres dels seus espais: el Mas de
Pitoia, que amplia la reserva de la fundació a Sebes
(Flix), la Cova del Moro, a tocar de l'espai del Port
d'Arnes (Arnes) i una petita finca a les Planes de Son
(Alt Àneu). Amb aquestes adquisicions, la fundació ja
suma 7.540 ha en propietat, el 99 % de les quals estan
dins la  Xarxa Natura 2000.  En el capítol de convenis
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de custòdia, cal destacar les més de 126.000 ha
repartides en 46 territoris d'alt valor natural arreu de
Catalunya. Aquest any s'han signat, a més, cinc nous
convenis d'assessorament i 12 de col·laboració. 
També ha estat l'any del reconeixement per part de la
fundació d'aquelles entitats que hi han col·laborat per
fer del nostre entorn natural un espai més proper i
millor conservat. Un reconeixement que s'ha recollit
en la publicació del catàleg Projectes Vius. Enguany, la
fundació ha atorgat 131 nous ajuts.  L'atenció de la
fundació també s'ha dirigit un any més cap a la
protecció d'espècies en perill d'extinció, a partir de la
incorporació en els seus programes de conservació de
l'antílop mohor i la gasela dorca, originàries del
Marroc.  Des dels seus inicis, la fundació ha apostat per
la sensibilització ambiental com el camí per implicar la
societat en el repte de la conservació de la natura. En
aquesta línia, enguany s'han impulsat noves iniciatives
d'educació ambiental i s'ha inaugurat un nou
equipament al centre de les Planes de Son,
l'Observatori Astronòmic. Aquest equipament
complementa els valors afegits del centre, que ara, a
més d'apropar-nos l'entorn més immediat, ens
aproparà també el més llunyà.  La Fundació Territori i
Paisatge també vol destacar amb il·lusió l'inici d'un
nou projecte: el GAN, Grup d'Amics de la Natura.
Amb aquesta nova iniciativa es vol implicar els més
petits en el coneixement i la conservació dels valors
naturals, des del moment del seu naixement. Una
oportunitat de fer més vostra la fundació, i més de tots
la responsabilitat de conservar el nostre entorn.  En
concret podem destacar les següents dades:  Adquisició i
gestió del territori
 
 La Fundació  Territori i Paisatge protegeix el 4,26 %
de la superfície de Catalunya. En custòdia o en
propietat, la fundació vetlla per la conservació de més
de 134.600 hectàrees d'espais d'alt valor natural i
paisatgístic.  
 L'any 2006 la fundació ha adquirit una nova finca i ha
ampliat tres dels seus espais, amb la qual cosa suma
7.540  ha en propietat, pràcticament totes dins la Xarxa
Natura 2000. A més, la fundació custodia més de
127.000  ha, amb cinc nous convenis d'assessorament
i 12 de col·laboració.  Espais en propietat: 7.540,65 ha.
 Espais en custòdia: 127.136,41 ha.  Espais en custòdia
(públics): 126.846,76 ha.  Espais en custòdia (privats):
146,65 ha.  Dreta de tala: 141,80 ha.  Total: 147,85
ha.  
 Educació ambiental
 
 La Fundació  Territori i Paisatge crea nous
equipaments i impulsa noves activitats per educar la
societat en els valors ambientals. El Centre de Natura
i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus les Planes
de Son ha inaugurat una nova instal·lació que amplia
l'oferta divulgativa: l'Observatori Astronòmic.  L'any
2006 la fundació ha ampliat els serveis d'educació
ambiental, amb el nou punt d'informació del Molí de

l'Oli, al Port d'Arnes, o el nou Observatori Astronòmic
de les Planes de Son.  Les festes ambientals als espais
naturals, els camps de treball i les estades de natura,
les noves exposicions i l'inici del programa de
voluntariat ambiental han estat altres de les activitats
d'enguany.  Suport a projectes
 
 La Fundació  Territori i Paisatge ha atorgat 131 ajuts
per donar suport a la conservació i l'educació ambiental.
Durant el 2006, s'ha editat el catàleg Projectes Vius, on
es recullen els projectes ambientals endegats amb
ajuts de la fundació fins al 2005. També s'han iniciat
nous projectes, com ara el de conservació del vell marí i
el de reintroducció de l'antílop mohor i la gasela dorca.  
 A inicis del 2006 es va editar la publicació Projectes
Vius, que consta d'iniciatives de la societat civil a
favor de la natura amb el suport de la Fundació
Territori i Paisatge, on es recullen exhaustivament els
481 projectes realitzats per 240 entitats que han rebut
el suport de l'Obra Social de Caixa Catalunya primer,
i de la fundació, després, durant els seus 10 anys de
vida. L'exposició itinerant amb el mateix nom recull
una selecció d'aquests projectes en reconeixement de la
feina realitzada per totes les persones que integren la
xarxa d'entitats que han rebut el suport de la fundació. 
El 2006, la fundació ha atorgat un total de 131 ajuts per
a la realització de projectes de conservació, educació
ambiental i difusió. Aquests ajuts es materialitzen
mitjançant quatre vies d'atorgament: convocatòria anual
d'ajuts, suport a projectes específics, suport a projectes
de conservació d'espècies emblemàtiques i, finalment,
amb les subvencions atorgades per Caixa Catalunya
segons el conveni establert amb la Generalitat de
Catalunya.  Publicacions
 
 A través de l'edició de publicacions, la Fundació
Territori i Paisatge difon tant estudis científics i de
gestió com materials de divulgació i sensibilització
ambiental. El manual tècnic «El retorn de la
llúdriga» i el catàleg Projectes Vius són algunes de les
publicacions destacades de l'any.  
 Durant l'any 2006 la fundació ha editat un total de 29
publicacions, 8 de pròpies i 21 en col·laboració. 
Participació en xarxes
 
 La Fundació  Territori i Paisatge participa en xarxes de
gestió del territori i d'educació ambiental dels àmbits
nacional i internacional. El 2006 la fundació passa a
formar part de dues noves xarxes, amb la qual cosa
queda integrada en set xarxes de treball.

Fundació Territori i Paisatge
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ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE
L’AIGUA

ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA
C. Sardenya, 517, local, baixos
08024 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 851 050
Fax: 932 101 100
E-mail:
Web:
             info@amicsaigua.com
          www.amicsaigua.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   130

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Contaminació
i infraestructures de l'aigua, Agendes XXI, auditories
ambientals i indicadors de sostenibilitat, Ciutats i
ecologia urbana, Consum

Objectius:
- Impulsar el coneixement de la realitat hidràulica del
país.  - Incrementar la sensibilització envers els
problemes de l'aigua a Catalunya.  - Impulsar hàbits de
consum responsable de l'aigua.  - Fomentar el debat
sobre les problemàtiques relacionades amb l'aigua.  -
Col·laborar a impulsar la investigació sobre temes
relacionats amb l'aigua.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Visites  - Casa de l'Aigua de Montcada i Reixac.
 - EDAR de Sant Celoni.
 - Bassa de laminació de les Llobateres.
 - EDAR Tarragona.
 - Desviament del riu Francolí.
 - Presentació de la planificació d'espais fluvials del
Francolí.
 - Depuradora d'aigües residuals del Besòs.
 - Instal·lacions d'aigües de Mataró.
 - Museu de la Mina Vella a Vilassar de Mar.     Altres
activitats  - Organització i participació a la jornada «El
nou Reglament d'Urbanisme» i la prevenció dels riscos
d'inundació.
 
 - Curs a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona: «Les
rieres i el paisatge».
 

 - Participació a la Festa de l'Aigua 2006.
 
 - Lliurament dels Premis de l'Aigua 2006.
 
 - Article publicat a la revista Cimbra: «Cap a un nou
concepte dels espais fluvials».

Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
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GRUP ECOLOGISTA D’AVINYÓ (GEA)

GRUP ECOLOGISTA D’AVINYÓ (GEA)
C. Mig, 23
08279 AVINYÓ
BAGES
Telèfon: 691 421 037
Fax: 
E-mail:
Web:
             grecav@yahoo.es
          www.geocities.com/grup_ecologista_avinyo

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2001

Nombre d'associats:                                   59

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Contaminació i
infraestructures de l'aigua, Ordenació del territori,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Medi subterrani

Objectius:
- Promoure la defensa i la conservació dels recursos
naturals i paisatgístics, els ecosistemes, la fauna, la
flora i l'entorn ambiental, així com aquells valors
culturals, històrics i socials que constitueixen un
patrimoni comú per a tots els avinyonencs que
mereix ser valorat, defensat, conservat, restaurat i
transmès amb dignitat a les futures generacions.  -
Participar i col·laborar amb institucions i entitats per
tal de promoure decisions i actituds que signifiquin un
avenç important cap a la sostenibilitat del
desenvolupament humà.  - Fomentar la divulgació de
fets i coneixements que ajudin a apreciar el valor del
nostre patrimoni natural i a comprendre la necessitat
d'una explotació racional dels recursos naturals.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 Denúncia de la degradació de l'àrea de descans de
l'Eix Transversal i del seu entorn natural (gener del
2006). Presentació d'una denúncia a la Direcció
General de Carreteres de la  Generalitat pel mal estat
de l'àrea de descans que hi ha a la sortida 154 (Avinyó
nord) de l'Eix Transversal de Manresa a Vic. 
 
 
 Projectes de conservació d'espais naturals  - Inventari
de les fonts del terme municipal d'Avinyó. A partir de
les dades mostrades a l'exposició del 2003, ampliades
amb informacions posteriors, s'elabora el llibre
Inventari de les fonts del terme d'Avinyó. S'acaba el
redactat i les correccions del text i es busca

finançament (sol·licitud d'ajuts a diverses institucions)
per poder cobrir les despeses d'edició del llibre.
 
 - Dinamització social i restauració d'un tram de la riera
Gavarresa (el camí del riu). Projecte de restauració del
tram de la riera Gavarresa que va des del Pont Vell
fins a la Font del Tomàs. Comporta la restauració del
bosc de ribera i l'adequació del camí que segueix la
riera des del Pont fins a la Font. El projecte es
desenvolupa en col·laboració amb l'Associació Hàbitats-
Projecte Rius, amb el suport de l'Ajuntament d'Avinyó
i el finançament de la  Fundació Territori i Paisatge. 
Febrer del 2006. Exposició «Projectes vius»: el
projecte de recuperació de la Gavarresa és descrit a
l'exposició «Projectes vius» que la Fundació Territori i
Paisatge inaugura a l'edifici de la Pedrera de
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Barcelona i que després es mostra en diferents
localitats de Catalunya.   25 març del 2006. Plantada
d'arbres a prop de la Font del Tomàs, en el tram de
camí vora la Gavarresa. S'han plantat 50 arbres per
restituir els que van morir de la plantada de l'any
passat. Hi participen entre 20 i 30 persones. Els arbres
plantats es reguen amb la cisterna de l'ADF.  Abril-
juliol del 2006. Manteniment i reg dels arbres
plantats. Durant aquest període i de forma regular es
fan tasques de manteniment i reg de la zona plantada. 
Agost del 2006. Construcció de passeres. Es
construeixen les passeres que permeten travessar la
riera Gavarresa en dos punts. D'aquesta manera ara ja
és possible fer tot el recorregut del Camí del Riu, des
del Pont Vell fins a la Font del Tomàs, caminant pel
costat de la riera.
 
 
 Celebració o participació en actes diversos
 
 - II Setmana de la Custòdia del Territori: caminada
«Els molins del Relat» (1 d'octubre del 2006), Avinyó.
El Grup Ecologista d'Avinyó i el Centre Excursionista
participen a la II Setmana de la Custòdia del Territori
organitzant la caminada «Els molins del Relat». És una
caminada de descoberta de la riera de Relat i el seu
entorn seguint tot el recorregut de la riera, des del
naixement al terme de Santa Maria de Merlès fins a la
desembocadura a la riera Gavarresa, al costat del
poble d'Avinyó. A part de veure racons molt
interessants de la riera de Relat, es visiten alguns dels
elements històrics de la seva vall, en particular el que
queda dels cinc molins que donen nom a la caminada.
 
 - Avinyó amb la Marató de TV3 (17 de desembre del
2006), Avinyó. Participació en els actes d'Avinyó per la
Marató de TV3 contra el dolor crònic. El GEA organitza
una caminada guiada pel camí del riu.
 
 - Agenda 21 d'Avinyó (febrer-juliol del 2006), Avinyó.
El Grup Ecologista d'Avinyó participa activament en
les sessions públiques i les entrevistes a entitats que
es fan durant l'elaboració de l'Agenda 21 Local
d'Avinyó.

Grup Ecologista d’Avinyó (GEA)
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CLUB D’IMMERSIÓ BIOLOGIA (CIB)

CLUB D’IMMERSIÓ BIOLOGIA (CIB)
Av. Diagonal, 645
08028 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 300 530
Fax: 934 021 434
E-mail:
Web:
             cib@cibsub.cat
          www.cibsub.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1983

Nombre d'associats:                                   893

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Contaminació i infraestructures de l'aigua, Ecosistemes
aquàtics, Medi marí i submarí, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
La finalitat del club és la pràctica i la difusió de les
activitats subaquàtiques esportives amb una decidida
intenció de conrear i fomentar la protecció i l'estudi del
medi marí, de la seva diversitat biològica, en particular,
i de l'entorn natural, en general.   A títol merament
enunciatiu, s'esmenten les activitats següents:   -
Escafandrisme esportiu.  - Busseig en apnea.  -
Protecció del medi marí.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Durant l'any 2006, el Club d'Immersió Biologia va dur
a terme un seguit d'activitats relacionades amb el
medi marí, entre les quals destaquem:  Jornades de
formació
 
 - Xerrada a càrrec d'Antoni Arcas, professor del
Departament de Bioestadística de la Universitat de
Barcelona, amb el títol: «Descobrint el fons marí»
(febrer 2006).
 
 - Conferència «Criteris d'avaluació en concursos de
fotografia digital», a càrrec de Jordi Marturià, geòleg de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya i comissari de
concursos de fotografia submarina (març 2006).
 
 - Audiovisual sobre el fons marí (8 d'octubre del
2006).

 
 - I Jornades del Mar i el Fons Marí, del 20 d'abril al
18 de maig del 2006. S'hi van inscriure 174 persones i
s'hi van tractar quatre temes ben diferenciats: «Tipus
de fons i biologia marina», a càrrec d'Andreu Llamas,
biòleg i autor de diferents guies submarines; «Tipus de
vida depenent del tipus de fons», a càrrec d'Andreu
Llamas; «Cetacis», a càrrec de Manel Gazo, doctor en
Biologia i director del CRAM (Centre de Recuperació
d'Animals Marins), i«Debat: La divulgació de la
biologia marina a les zones protegides», per Mikel
Zabala, doctor en Biologia del Departament
d'Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat
de Barcelona. Finalment, es va projectar un
audiovisual sobre les espècies marines dels diferents
mars i oceans del planeta.
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 Projectes educatius
 
 Organització de 10 cursos d'Open Water Diver, dos
d'Advanced Diver, dos tallers de posada a punt, dos
concursos de fotografia submarina, 37 sortides
col·lectives, tres cursos de biomarina. Tots aquests
cursos es van fer amb la idea fonamental de respectar
el medi marí mentre es gaudeix del paisatge submarí
(bussejador de baix impacte, BBI).
 
 
 Projectes de conservació d'espais naturals
 
 -Organització de dues neteges de platja als municipis
de la costa catalana de Portbou i Sant Pol de Mar.
 
 -Redacció de dos projectes per recuperar la immersió de
costa:
 «Creació de zones específiques al litoral català per a la
pràctica d'activitats subaquàtiques.»
 «Proposta de modificació de la normativa que regula
la immersió des de costa.»
 
 
 Publicacions i exposicions
 
 - Publicació de quatre números de la nostra revista
Fondària, de la qual destaquem seccions com «Notícies
sub», «Sota l'aigua amb...» i «Projectes CIB».
 
 - Participació a l'«Exponatura», exposició sobre la
fauna que trobem a la Mediterrània durant tot el mes de
maig del 2006 al vestíbul de la Facultat de Biologia de
la Universitat de Barcelona.

Club d’Immersió Biologia (CIB)
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ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA
NATURA (ADN)

ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA NATURA (ADN)
Baix del Molí, 5 1r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
ANDORRA
Telèfon: +376 866 086
Fax: 
E-mail:
Web:
             adn@andorra.ad
          www.adn-andorra.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1986

Nombre d'associats:                                   500

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Representant a Andorra de BirdLife International.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Ordenació del territori, Grans infraestructures, Estudi
del medi natural, biodiversitat i animals salvatges,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals

Objectius:
Impulsar activitats lligades a la protecció del medi
ambient i el foment del desenvolupament sostenible a
Andorra, i en particular a l'estudi i la conservació del
medi natural. Aquestes activitats es concreten en tres
línies bàsiques d'actuació:Conservació - Foment del
desenvolupament sostenible i l'ordenació del territori.
 - Promoció, execució o suport d'iniciatives per a la
protecció del medi ambient i la conservació del
patrimoni natural.  Recerca
 - Promoció i realització d'estudis científics per
aprofundir en el coneixement del medi natural, en
particular com a eina indispensable per a la seva
conservació.   Divulgació
 - Difusió entre els ciutadans del coneixement, l'estima
i el respecte per la natura mitjançant sortides,
conferències, accions d'educació ambiental i
publicacions.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanyes i actes reivindicatius
 
 - Demanda d'informació al Ministeri de Medi
Ambient sobre les conseqüències ambientals de la
producció de neu artificial.  - Demanda al Govern
d'Andorra que dugui a terme estudis sobre el consum
d'aigua de les estacions d'esquí, determini el sostre
hídric i comprovi l'impacte ambiental que poden
generar els additius que s'incorporen en el procés de
fabricació de neu.
 
 - Suport a la plataforma Salvem Rocafort en la
campanya contra la construcció de la carretera a l'altra

banda del riu de Sant Julià de Lòria. 
 
 - Denúncia i demanda de l'aturada immediata de les
obres al camí a Beixalís (Encamp) perquè no disposen
dels permisos i els estudis d'impacte ambiental
corresponents.
 
 - Denuncies per diferents vessaments als rius. 
 
 - Campanya sobre el consum responsable.
Conferència «Què ens portaran els reis?», en
col·laboració amb la  Universitat d'Andorra i la
Societat Andorrana de Ciències (SAC).
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 - Campanya promoguda pels joves d'ADN a favor de
la prohibició del tir al colom.  
 Jornades de formació  - Celebració del Festival
Mundial dels Ocells, coordinat per BirdLife
International. Es va establir un punt d'informació i
observació d'ocells al Collet de Montaup (Canillo). 
 
 - Sortida per descobrir el fascinant món dels bolets:
«Coneixes els bolets?».
 
 - Curs pràctic d'iniciació a la fotografia de natura:
«Captant la bellesa de la natura».  Projectes educatius
 - Participació a la Jornada de les Ciències. Els
alumnes de batxillerat dels diferents sistemes
educatius a Andorra es troben per experimentar al
voltant d'un tema. Enguany els estudiants van
treballar el món de les cèl·lules mare. 
 
 - Elaboració de material didàctic per treballar el
concepte de sostenibilitat a totes les escoles del
Principat en el marc del projecte «La petjada ecològica
d'Andorra».
 
 - Projecte Rius. Gimcana «Què en fem, del riu?».
Taller lúdic per descobrir el riu des del naixement
fins la seva arribada al delta. 
 
 
 Projectes de conservació d'espais naturals o espècies 
- Participació i seguiment del Pla d'Actuacions per a la 
Conservació del Trencalòs (PACT), basat en el conveni
entre l'Associació per a la Defensa de la Natura (ADN)
i el Ministeri d'Agricultura i de Medi Ambient.
 
 - Projecte Lanius de seguiment de les poblacions
d'ocells d'Andorra, amb la col·laboració del Centre de
Biodiversitat de l'Institut d'Estudis Andorrans.
 
 - Participació a la Setmana de la custòdia del territori.
Xerrada divulgativa del projecte «Creació d'una estació
biològica i de paisatge» i visita guiada a la finca del
projecte.   Publicacions i elaboració de material propi 
- Publicació i presentació del llibre Arbres i arbustos
d'Andorra, amb la col·laboració de Crèdit Andorrà. 
Celebració o participació en actes diversos  - Fira
d'Andorra (estand).  Altres  - Promoció del voluntariat
ambiental.
 
 - Intervencions freqüents a la premsa local (premsa
escrita, ràdio i televisió).
 
 - Participació en comissions temàtiques: Comitè
Consultiu del Parc Natural de la Vall de Sorteny
(Ordino), Comissió de Seguiment de la  Pesca, Comissió
de Seguiment de la Caça, Comissió Nacional Andorrana
per a la UNESCO, Comissió de Seguiment i Vigilància
del Centre de Tractament de Residus, Comissió de
Seguiment del Pla Nacional de Residus.

Associació per a la Defensa de la Natura (ADN)

Pàgina 273 de 299



Anuari d'entitats catalanes. 2007

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS GEOBIOLÒGICS
(GEA)

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS GEOBIOLÒGICS (GEA)
apartat de correus 133
12580 BENICARLO
BAIX MAESTRAT
Telèfon: 964 474 650
Fax: 964 474 650
E-mail:
Web:
             secretaria@gea-es.org
          www.gea-es.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1991

Nombre d'associats:                                   1100

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Agricultura ecològica i
alimentació, Energies renovables, Contaminació
acústica, lumínica, visual i electromagnètica,
Construcció bioclimàtica, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
L'associació GEA és una entitat independent i sense
ànim de lucre, la finalitat de la qual és estudiar,
investigar i divulgar la geobiologia, la bioconstrucció i
tots els factors de risc relacionats amb la salut, l'hàbitat
i el medi ambient, a més de proposar solucions als
problemes de salut ambiental. GEA posseeix un
extens centre de documentació, material didàctic i
biblioteca, on s'organitzen amb regularitat
congressos, seminaris i jornades tècniques.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- 14 de gener: reunió de la Junta Directiva de GEA a
Benicarló.   - 17 de gener: Aula Ambiental del Punt
Verd (c. Lepant, 281-283) a Barcelona. Tertúlia-cafè
«Efectes de l'alimentació en la salut i en el medi
ambient», organitzada per GEA-Barcelona i
moderada per Jesús Díaz.  - 8 de gener: taller «Remeis
casolans i ecològics», organitzat per GEA-Barcelona, a
càrrec de Mariano Bueno.  - 11 de febrer: trobada de
socis a Barcelona.  - 12 de febrer: taller pràctic de
prospecció geobiològica a Barcelona.  - 17 de febrer:
trobada de socis a Artaza (Navarra).   - 18 de febrer:
trobada de socis i taller pràctic de prospecció
geobiològica a Euskal Herria.  - 22 de febrer: Aula
Ambiental del Punt Verd (c. Lepant, 281-283) a
Barcelona. Tertulia-cafè «L'Agenda 21 a l'associació

de veïns», organitzada per GEA-Barcelona, a càrrec de
Jordi Badia.  - 26 de febrer: trobada de socis i taller
pràctic de prospecció geobiològica a Còrdova (Andalusia).
  - 3-6 de març: Fira Natura a Lleida.   - 18 de març:
trobada de GEA, Amics de la Bioconstrucció, a
Lumbier (Euskal Herria).   - 25 de març: trobada de
socis i taller pràctic de prospecció geobiològica a
Benicarló (Comunitat Valenciana).   - 1 d'abril: trobada
d'experts en prospeccions geobiològiques i estudis de
biohabitabilitat a Barcelona.   - 2 de abril: reunió de la
Junta Directiva de GEA a Barcelona.   - 22-23 d'abril:
Fira de la Terra a Barcelona.   - 26 d'abril: Aula
Ambiental del Punt Verd. Conferencia «Riscos de la
telefonia mòbil, antenes i telèfons. Mesures de
prevenció», organitzada per GEA-Barcelona, a càrrec de
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Carlota Huidrobo.  - 5-8 de maig: Biocultura a
Barcelona.  - 24 de maig: Aula Ambiental del Punt
Verd. Conferencia «Qualitat de l'aigua de l'aixeta i
com millorar-la», organitzada per GEA-Barcelona, a
càrrec de Jordi Huguet.   - 27-28 de maig: Fira Bioterra
a Irún.   - 10 i 11 de juny: assemblea ordinària de GEA
a Benicarló.   - 8 de juliol: trobada d'experts en
prospeccions geobiològiques i estudis de
biohabitabilitat a Madrid.   - 9 de juliol: reunió de la
Junta Directiva de GEA a Madrid.   - 1-6 d'agost:
Trobada d'Estiu a Mas de Noguera, Caudiel (Castelló).
  - 16-17 de setembre: Jornades d'Harmonització,
Mètodes i Sistemes de Neutralització a Madrid.   - 7
d'octubre: trobada d'experts en prospeccions
geobiològiques i estudis de biohabitabilitat a Euskal
Herria.  - 8 d'octubre: reunió de la Junta Directiva de
GEA a Euskal Herria.   - 3-6 de novembre: Fira
Biocultura a Madrid.  - 24-26 novembre: Congrés
Internacional de GEA a Barcelona.  - 25 de
novembre: assemblea extraordinària de GEA a
Barcelona.

Associació d’Estudis Geobiològics (GEA)

Pàgina 275 de 299



Anuari d'entitats catalanes. 2007

COL·LECTIU NATURALISTA
VILADECAVALLS VERD (CONVIVE)

COL·LECTIU NATURALISTA VILADECAVALLS VERD (CONVIVE)
C. Lluís Millet, 42
08232 VILADECAVALLS
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 938 280 320
Fax: 
E-mail:
Web:
             correu@convive.info
          www.convive.info

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   87

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Agendes XXI, auditories ambientals
i indicadors de sostenibilitat, Comunicació i educació
ambiental, Publicacions especialitzades

Objectius:
- Desenvolupar una cultura verda a favor de la difusió
de l'ecologisme i el pacifisme.  - Fomentar un
urbanisme d'acord amb la naturalesa.  - Desenvolupar
activitats que siguin favorables a la conservació de la
natura i del món rural.  - Elaborar treballs de recerca i
de recollida de dades en col·laboració amb altres
col·lectius.  - Vetllar per la conservació del patrimoni
natural i històric.  - Qualsevol altre objectiu que
incideixi en el camp de la cultura i de la pau i que
sigui acordat per l'assemblea general del col·lectiu.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Febrer  - 25 de febrer: Terrassa Medieval.
 - 26 de febrer: caminada de Viladecavalls a Sant
Salvador de les Espases.   
 Març  - 25 de març: torres d'aigua a Terrassa.
 - 26 de març: caminada Aeri de Montserrat-
Montserrat-Sant Miquel-Collbató-el Cairat-Aeri.  
 Abril  - 23 d'abril: caminada Rupit-Tavertet.   
 Maig  - 21 de maig: caminada de Viladecavalls a
Montserrat.  
 Juny  - 4 de juny: caminada a la vall de Núria-
Carança-Thuès entre Vals.
 - 5 de juny: presentació Arxiu-Museu Natural i Històric
de Viladecavalls.
 - 10 de juny: caminada per la serra de Tramuntana de
Viladecavalls.
 - 17 de juny: xerrada astronòmica.

 - 17 de juny: el romànic a Viladecavalls.
 - 27 de juny: presentació Arxiu-Museu Natural i
Històric de Viladecavalls.  
 Juliol  - 1 de juliol: recuperació de la font del Gaià.    
 Octubre  - 8 d'octubre: caminada de Viladecavalls a
Mura.    
 Novembre  - 5 de novembre: caminada coll Fornic-la
Calma-Aiguafreda.
 - 11 de novembre: 8a exposició de bolets a
Viladecavalls.
 - 12 de novembre: 8a exposició de bolets a
Viladecavalls.
 - Exposició «Imatges d'una muntanya» al Centre Cívic
Paco Cano.   
 Desembre  - 16 de desembre: assemblea de socis.    
Creació de l'Arxiu-Museu Natural i Històric de
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Viladecavalls en conveni amb l'Ajuntament de
Viladecavalls, localitzat al Centre Cívic Paco Cano del
municipi.  Col·laboració amb l'Ajuntament de
Viladecavalls en el 7è Mes del Medi Ambient.
 
 
 Participació en la creació d'un pòster sobre Viladecavalls
aportant material fotogràfic.     Sortides didàctiques  -
CEIP Roc Blanc.  - «Coneixement de l'entorn».  -
Sortida urbana pel barri de can Trias.     Publicacions 
Monografia Formación del término i parroquia de
Sorbet de Viladecavalls.

Col·lectiu Naturalista Viladecavalls Verd (CONVIVE)
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FUNDACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DEL
VOLTOR NEGRE (BVCF)

FUNDACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DEL VOLTOR NEGRE (BVCF)
Finca Son Pons. Carretera Palma-Alcúdia, km 38,200
07310 CAMPANET
MALLORCA
Telèfon: 971 516 620
Fax: 971 509 541
E-mail:
Web:
             bvcf@bvcf.org
          www.bvcf.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1986

Nombre d'associats:                                   9

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Societat Zoològica de Frankfurt (FZS), Wassenar
WildLife Breeding Center, ministeris de Medi
Ambient d’Albània, Macedònia i Bulgària, Fons per a la
Fauna i la Flora Salvatges Macedònia-Bulgària (WFFF),
Societat d’Ecologistes de Macedònia, BIOECO,
Societat Búlgara per a la Protecció dels Animals
(BSPB), Federació Balcans Verds, Facultat de
Veterinària de Viena, Fundació Territori i Paisatge,
LPO/PACA, Vautour en Baronnies, Quercus
Portugal, Fundación para la Conservación Internacional
de las Aves, Junta de Extremadura, Junta de
Andalucía, Junta de Castilla y León, Govern de les Illes
Balears, ICTIB, Fundació Vida Silvestre
Mediterránia, AECID.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
  La fundació es va establir amb l'objectiu de contribuir
a la recuperació del voltor negre (Aegypius monachus)
a Europa i restablir la seva antiga àrea de distribució al
continent. Amb aquesta finalitat s'apliquen mesures
de conservació adequades, com poden ser l'educació
ambiental, actuacions per a la disminució d'amenaces,
custòdia i protecció de territoris, cria en captivitat o
l'alliberament d'animals en projectes de reintroducció
o reforçament de petites poblacions. A més, la fundació
dóna suport a estudis d'investigació aplicada que
reforcen les accions de conservació de l'espècie i els
seus hàbitats.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Programa de Conservació del Voltor Negre a Mallorca
 

 El 2006, la població de voltor negre a Mallorca ha
presentat unes taxes de reproducció lleugerament
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inferiors a les d'altres anys. Dels 28 nius controlats,
14 foren ocupats (tres més que l'any anterior), i
d'aquestes 11 tingueren posta. Però d'aquestes 11
postes, només cinc van fer desclosa en forma de cinc
polls volantons.
 
 S'enregistraren tres baixes al llarg de l'any: dues
durant el mes de febrer (en plena època de
reproducció) i causades pel verí, i una altra en el mes
d'agost, per col·lisió amb una estesa elèctrica. 
Projectes educatius
 
 Durant el mes d'octubre es tornà a posar en marxa el
programa d'educació ambiental, ja que es considera
una eina important per conscienciar i sensibilitzar la
població en temes de conservació. Aquest programa va
dirigit tant a escolars com a adults en general
(aficionats a la muntanya, caçadors, amants de la
natura, famílies, etc.). En acabar l'any es pogueren
comptabilitzar 720 escolars de nou escoles diferents i
98 adults de diferents grups.  Participació en fires
 
 Es va participar en tres fires, dues de caràcter
internacional. El mes de febrer es va assistir a la Fira
de Turisme Ecològic, a Hannover; el març a la Fira de
Turisme de Berlín, i a l'octubre a la Fira de la Serra de
Tramuntana, durant la qual també se celebra el ja
tradicional Dia del Voltor.

Fundació per a la Conservació del Voltor Negre (BVCF)
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FUNDACIÓ FUTUR

FUNDACIÓ FUTUR
C. Hèrcules, 3
08002 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 021 927
Fax: 933 026 209
E-mail:
Web:
             mes@futur.cat
          www.futur.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1996

Nombre d'associats:                                   no té socis

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Feddei Rreuse.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Agricultura ecològica i
alimentació, Consum, Economia sostenible, Inserció
laboral ambiental

Objectius:
- Creació de llocs de treball per a persones en situació
d'exclusió.  - Serveis d'hostaleria associats al comerç
just i la sostenibilitat.

Memòria d'activitats de l'any 2006
La Fundació Futur és una empresa social sense afany
de lucre fundada l'any 1996 amb la finalitat de crear
llocs de treball per a persones fràgils en situació
d'exclusió.
 
 La Fundació Futur gestiona un servei d'àpats, tres bars
restaurant i quatre menjadors escolars, que
s'ampliaran a vuit el proper mes de setembre. Té
contractades en aquest moment 50 persones, de les
quals un 30 % està en procés d'inserció.
 
 Des de l'any 2000 es dedica únicament a la
restauració i va assumir des del principi una política de
sostenibilitat ambiental en la gestió de l'empresa, que
ha anat reforçant. Alhora va optar per la utilització i
promoció del comerç just com a vehicle de justícia amb
el Tercer Món, i també per la utilització de productes

provinents de l'agricultura biològica. 
 Ha estat certificada amb la ISO 14001 i té implantat
el sistema de gestió ambiental EMAS.
 
 Una aposta clara, doncs, per una visió completa de la
sostenibilitat local com a sostenibilitat social,
ambiental i econòmica. Per aquesta visió integradora i el
treball constant a favor dels col·lectius més fràgils, la
Fundació Futur va rebre l'any 2004 el reconeixement
que el Consell Municipal del Medi Ambient de
Barcelona atorga a iniciatives pioneres i exemplars en
termes de sostenibilitat: el Premi Acció 21.  L'evolució
de la Fundació Futur ha estat lligada, doncs, al
compromís amb l'entorn i la societat, sense fronteres
ni límits, un compromís que s'ha concretat amb la
signatura del Compromís Ciutadà per la  Sostenibilitat. 
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  L'aposta ambiental de la Fundació Futur es concreta
en la reducció de materials i de l'impacte ambiental de
la xarxa de serveis, una acurada gestió dels residus, el
compromís amb l'eficiència energètica, la utilització
d'envasos i serveis de taula ecològics i la utilització de
productes biològics, entre altres. 
 
 Un altre vessant important de la Fundació Futur és la
formació i la difusió. El fet de tenir la certificació ISO
14001 i l'EMAS de gestió ambientalment empresarial
ha obligat la  Fundació a aprofundir en les tasques de
formació. En aquest sentit la seva política ambiental
s'ha fet més ambiciosa i intenta no només implicar
el personal que hi treballa sinó els clients, els
proveïdors, etc. Respecte als treballadors no hi ha
hagut cap reticència en aquest sentit, únicament un
procés de canvi d'hàbits que es dóna de manera natural
si es fa una bona transmissió dels valors d'aquesta
política.
 
 L'any 2006, la Fundació  Futur, per imperatiu legal, ha
hagut de crear Futur Just Empresa d'Inserció, SL, de la
qual posseeix el 100 % del capital.

Fundació Futur
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EL PROYECTO FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE

EL PROYECTO FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
C. Verema, 6, àtic
08032 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 93 420 44 04
Fax: 
E-mail:
Web:
             proyectofelix@yahoo.com
          es.geocities.com/proyectofelix
elmensajedefelix@yahoo.es

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2000

Nombre d'associats:                                   111.  Avast comunicatiu: milers.

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
L’entitat manté relacions i s’ha federat a la Federació
d’Associacions de Félix Rodríguez de la Fuente i s’ha
convertit en la seva principal impulsora. Manté
relacions i col·labora amb l' agència de comunicació
ambiental Ibérica 2000, especialitzada en la
denúncia contra les afectacions negatives del medi
ambient. El nostre treball a Ibérica consisteix en
investigar, i treure a la llum informacion

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Ordenació del
territori, Comunicació i educació ambiental,
Publicacions especialitzades

Objectius:
- Mantenir la flama conservacionista del doctor Félix
Rodríguez de la Fuente. Recuperar la seva memòria i
reivindicar-la. Un cop descobert a fons el seu passat,
explicar i difondre la seva vida, la seva obra i
especialment el seu MISSATGE, interpretat per la
mentalitat actual.  Impulsar l' exemple postiu de les
seves accions, com un referent, i alhora una motivació
que intensifiqui l' actual conservacionisme.

- Difondre el pensament i les seves propostes (en el
seu temps futuristes i avui ACTUALS), a la revista de
l'entitat Acción Naturaleza (que surt cada tres mesos),
també en intervencions a TV, ràdio i premsa, a
conferències, Exposicions itinerants, llibres, a
internet i als "Encuentros Nacionales de
Simpatizantes de Félix Rodríguez de la Fuente" que
fem, etc.
 
 - Mantenir encesa la torxa i la il.lusió conservacionista
que va deixar, fent educació ambiental i campanyes
ecològiques, tant com a ONGS individual, com en
col.laboració amb l' Agència de comunicació
Mediambiental Ibérica 2000, www.iberica2000.org

-  Reflexionar i exposar la inviabilitat d'una societat
purament tecnocràtica, materialista i consumista amb l'
existència de la Natura i de l'equilibri ecològic, i
fomentar canvis.

- Reflexionar sobre la relació entre el creixement humà,
l'etica, la moralitat i inclús cert tipus
d'espiritualització amb l' éxit de la defensa de
l'equilibri ecològic.
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Memòria d'activitats de l'any 2006
- Edició e la quarta tanda de revistes sobre Félix
Rodríguez de la  Fuente (investiguen i exposen el seu
pensament, la seva vida, obra i llegat).
 
 - Investigació i redacció del segon llibre sobre el
naturalista, que tradueix exclusivament el pensament,
la filosofia i les opinions d'aquest pioner del
conservacionisme.

 
 - Recollida i inici de redacció del tercer llibre, sobre la
seva personalitat.
 
 - Difusió i presentació de la segona edició del llibre
Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre y su obra
(Planeta) en la seva versió ampliada, de títol Félix, el
amigo de los animales, publicada per Equipo Sirius.
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 - Realització del bloc de la  Federació d'Associacions
de Félix Rodríguez de la Fuente a
www.lacoctelera.com/felixrodriguezdelafuente
(inclosos petits documentals, compareixences
radiofòniques, premsa, exposició de produccions de
material intern, etc.).
 
 - Realització d'un bloc on personalitats opinen sobre
qui va ser, com els va influir i què ha suposat per al
món el doctor Félix Rodríguez de la Fuente.
  
  - Realització d'un fòrum a Internet sobre l'amic dels
animals.  - Realització, posada en pràctica i
manteniment del xat diari sobre Félix Rodríguez de la
Fuente.
  
  - Realització de la V Trobada de Simpatizants de
Félix Rodríguez de la Fuente al seu poble de
naixement.  - Preparacions per la realització de la
sisena trobada, a l'octubre del 2007.
 
 - Plantació d'arbres (diverses espècies) a la façana que
mira a Barcelona de Collserola (entre Torre Baró i el
velòdrom d'Horta). Plantació d'arbres a molts més llocs.
 
 - Investigacions sobre certes possibles corrupcions
ecològiques per a Ibérca 2000.
 
 - Contactes amb l'alta política de cara a la seva
conscienciació.

EL PROYECTO FÉLIX Rodríguez de la Fuente
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ASSOCIACIÓ NATURALISTA D’ABRERA
(ANDA)

ASSOCIACIÓ NATURALISTA D’ABRERA (ANDA)
C. Mogent, 2
08630 ABRERA
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 937 702 036
Fax: 
E-mail:
Web:
             anda_abrera@hotmail.com
          www.abreranda.iespana.es/abreranda/

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1999

Nombre d'associats:                                   60

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
DEPANA, Ecologistes en Acció.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              custodia del territori

Objectius:
Protecció i millora de l'entorn, difusió de bones
pràctiques i col·laboració amb altres entitats i
administracions per a la difusió i el coneixement de
l'entorn i la seva protecció.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Xerrades, cursos i conferències  - «Mobilitat
sostenible i transport col·lectiu», a càrrec de Manel
Ferri (CCOO).  - «Energia nuclear», en col·laboració
amb Ecologistes en Acció, Greenpeace i altres entitats. 
- «Delícies contra el medi ambient», a càrrec de Lluís
Toldrà.     - «Ordenació del territori», a càrrec de Lluís
Toldrà.  - «La contaminació»: efectes en animals i
plantes, contaminació atmosfèrica, de l'aigua, del sòl,
acústica, lumínica, normatives municipals,
autonòmiques, estatals i europees. En col·laboració amb
Ecologistes en Acció.  - «Papallones en l'entorn», a
càrrec de Josep Martínez.  - Xerrada sobre els ocells, a
càrrec de Montse Pérez.  - «Consum i ecologia», amb
Miguel Muñiz, membre d'Ecologistes en Acció.  -
«Tinença responsable d'animals de companyia», a
càrrec d'Animal Help.  - «Els animals de companyia de
cara al 2007», a càrrec d'Animal Help.   - «Les
energies renovables»: energia solar, fotovoltaica i

tèrmica. Situació de la tecnologia, barreres,
possibilitats del mercat. Parcs eòlics: quin model
volem?  - «L'aigua»: consum, gestió, problemàtica i
política de l'aigua.  - «Aigües residuals»: generació,
gestió, aprofitament i normatives.  - «Cobriment A-2.
Supressió de la C-55».  - «El compostatge a l'abast de
tots».  - Excursió pel torrent Gran, en col·laboració amb
DEPANA, Ecologistes en Acció i altres entitats.  - Dia
del Medi Ambient a ca n'Amat: conjuntament amb
l'Associació de Veïns 2001.  - «Manteniment i promoció
del torrent Gran»: ANDA amb la supervisió de
l'Ajuntament i el Projecte Rius.  - Recollida de
residus al municipi, a càrrec d'ANDA i altres entitats.  -
 Curs de xerojardineria.  - Curs d'agricultura ecològica.
 Altres activitats  - Generació de material didàctic.     -
Col·laboració amb les escoles (direcció): xerrades,
excursions.  - Col·laboració amb les escoles (AMPA):
xerrades, excursions.  - Cens d'arbres i plantes.     -

Pàgina 285 de 299

mailto:anda_abrera@hotmail.com
http://www.abreranda.iespana.es/abreranda/


Creació d'un viver per promocionar les arbres i les
plantes autòctons.     - Petició i gestió d'un hort a can
Morral per impartir xerrades i cursos.     Campanyes i
actualitat  - Defensa de la flora i la fauna d'Abrera.  -
Oposició al Quart Cinturó.  - Col·laboració en els temes
de la Doble  Via.  - Sensibilització per un entorn
saludable.  - La via de RENFE Manresa-Martorell.  -
Promoció de vies verdes a altres municipis.

Associació Naturalista d’Abrera (ANDA)
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DIA DE LA TERRA - CATALUNYA

DIA DE LA TERRA - CATALUNYA
Apartat de correus 10145.
08080 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 585 145
Fax: 934 583 920
E-mail:
Web:
             info@diadelaterra.org
          www.diadelaterra.org
C. Camprodon, 3
(Barri de Gràcia)
08012 Barcelona

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1989

Nombre d'associats:                                   + de 100

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              El
Dia de la Terra forma part d’Earth Day Network
International, amb seu als EUA, que promou activitats
arreu del món sota la denominació de Xarxa del Dia de
la Terra.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i internacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Agricultura ecològica i
alimentació, Energies renovables, Ús de l'aigua, Ciutats i
ecologia urbana, Salut humana i medicina natural

Objectius:
- Celebrar cada 22 d'abril el Dia de la Terra i
mantenir viu l'esperit d'aquesta diada durant la resta
de l'any.  - Caminar vers una nova visió de la Terra
com la nostra casa comuna, creant una mentalitat
global que permeti actuar, individualment i
col·lectivament, per fer front als problemes ecològics.  -
 Fer possibles canvis efectius i d'ampli abast en la
legislació, les institucions, les actituds i els estils de
vida individuals, col·lectius i empresarials, de forma
que les actuals relacions de domini sobre la  Terra i
sobre les persones es transformin en relacions
harmòniques de col·laboració mútua.

Memòria d'activitats de l'any 2006
La Fira per la Terra  La principal activitat de
l'associació Dia de la Terra-Catalunya és l'organització
anual de la  Fira per la Terra.
 
 L'onzena edició de la Fira per la Terra es va celebrar
al passeig Lluís Companys de la ciutat de Barcelona
durant els dies 22 i 23 d'abril del 2006.
 
 La Fira per la Terra es va convocar per primera
vegada l'abril del 1996 i des d'aleshores s'ha anat
reunint anualment durant el cap de setmana més

proper al dia 22 d'abril (Dia de la Terra).
 
 La Fira per la Terra és un marc de trobada de
col·lectius, entitats i persones que treballen
quotidianament per fer néixer estils de vida i de
treball sostenibles i per a la seva difusió. Aprofitant la
celebració del Dia de la Terra s'apleguen al parc de la
Ciutadella per intercanviar experiències i oferir a les
persones que visiten la Fira els seus serveis i
productes. S'hi apleguen artesans (de l'alimentació
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natural, de la roba i de diversos oficis), ONG
(ecologistes, de protecció de la natura i dels animals, de
les energies netes i renovables, de solidaritat, de
creixement personal, de teràpies naturals, etc.) i
professionals de les energies renovables.
 
 Al llarg de dos dies tenen lloc xerrades i col·loquis,
xerrades amb diapositives i audiovisuals, tallers de
salut i creixement personal, tallers de participació a
l'aire lliure, espectacles (música, cançó i dansa).
 
 És un espai per donar i rebre, per participar i passejar,
per aprendre i ensenyar, tot practicant la reciprocitat.
 
 La relació d'activitats que s'han realitzat en les
darreres edicions de la Fira per la Terra es poden
consultar al lloc web de l'associació Dia de la  Terra
(www.diadelaterra.org). També s'hi pot trobar la
relació d'entitats inscrites a les edicions més recents i
la de persones/entitats que hi varen oferir tallers,
espectacles (música, dansa, animació, etc),
conferències, debats, etc. 
 
 S'estima que a la Fira per la Terra del 2006 hi van
passar més de 150.000 persones al llarg dels dos dies
que va durar. S'hi varen inscriure i/o participar més
de 300 entitats en total: 213 entitats relacionades amb
l'artesania, 106 ONG i associacions o empreses
d'energies renovables i/o serveis ecològics, un partit
polític i tres institucions. S'hi varen oferir 42 tallers
diversos, 22 conferències, presentacions,
audiovisuals, etc., i 46 actuacions.
 
 Com qualsevol activitat, la Fira per la Terra necessita
ser subministrada amb energia. Donada la preocupació
de l'associació Dia de la Terra per l'impacte ecològic
que té el subministrament convencional d'energia de
les activitats a l'aire lliure (generadors que cremen
gasoil i emeten carboni fòssil), la Fira per la Terra ha
obert, des de fa temps, la porta a fer possible que actes
d'aquesta mena no contribueixin a incrementar les
emissions de carboni fòssil a l'atmosfera. Per això, la
Fira per la Terra utilitza sistemes de microgeneració in
situ que generen electricitat a partir de cremar olis
vegetals esterificats (biodièsel 100%).

Dia de la Terra - Catalunya
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GRUP ECOLOGISTA DEL NUCLI ANTIC
DE BARCELONA (GENAB)

GRUP ECOLOGISTA DEL NUCLI ANTIC DE BARCELONA (GENAB)
C. Sant Pere Més Alt, 25
08003 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 191 680
Fax: 933 191 680
E-mail:
Web:
             genab@genab.org
          www.genab.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1994

Nombre d'associats:                                   24

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Associació d’Entitats per al Pla Integral del Casc Antic
(PICA), Centre Sant Pere Apòstol, Consell de
Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona, Consell
de Sostenibilitat i Medi Ambient del Districte de
Ciutat Vella, Consell de Salut del Districte de Ciutat
Vella.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble)

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recollida selectiva,
reutilització, compostatge, Ús de l'aigua, Agendes XXI,
auditories ambientals i indicadors de sostenibilitat,
Ciutats i ecologia urbana, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
L'article quart dels estatuts del Grup Ecologista del
Nucli Antic de Barcelona diu textualment que
«l'associació Grup Ecologista del Nucli Antic de
Barcelona té objectius purament educatius, culturals i
socials, que es concreten en una finalitat: organitzar,
potenciar i posar en pràctica activitats amb l'objectiu
de transformar el nostre barri en una col·lectivitat
ecològica, cultural i econòmicament sostenible, basant-
se en el principi ecologista "pensa globalment, actua
localment"».

Memòria d'activitats de l'any 2006
Com és lògic, ja que és el seu territori natural
d'actuació, el Grup Ecologista del Nucli Antic de
Barcelona (GENAB) ha dut a terme activitats durant
l'any 2006 en tot el districte de Ciutat Vella de
Barcelona. No obstant això, cal destacar que diverses
entitats d'altres districtes de la ciutat van sol·licitar la
nostra intervenció en diverses campanyes d'educació
ambiental.  A Ciutat Vella hem fet les següents
activitats i campanyes: 
 

 Aula ambiental  L'aula ambiental és un recurs
pedagògic que disposa de biblioteca, recursos didàctics i
assessorament tècnic sobre el medi ambient i la
sostenibilitat urbana. Està a disposició de qualsevol
entitat del districte, especialment escoles i instituts, i
de qualsevol persona que necessiti informació o
assessorament sobre aquests temes. Es tracta d'un
recurs obert diàriament, matí i tarda, de dilluns a
divendres.
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 Info-Punt Verd  L'Info-Punt Verd es una oficina
d'informació sobre la gestió dels residus domiciliaris i
comercials. Es dóna informació i s'assessora sobre
qualsevol problemàtica relacionada amb el tema.
Disposa d'una exposició permanent sobre la gestió de
residus.
 Periòdicament, s'obre un Info-Punt Verd mòbil a fi de
donar a conèixer aquest servei entre la població de
Ciutat Vella. Durant el 2006 es va instal·lar a tots els
mercats municipals del districte. 
 Aquest any se'ns va demanar la nostra intervenció en
una campanya informativa sobre els punts verds fixos
i mòbils als districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Sant
Martí. En el primer també es va fer una campanya de
reducció de residus.
 També es va instal·lar un estand informatiu de
promoció de la recollida selectiva de la matèria
orgànica en diversos barris de Ciutat Vella.
 
 Setmana del Medi Ambient de Ciutat Vella  Del 6 al
10 de juny es va celebrar la I Setmana del Medi
Ambient de Ciutat Vella, organitzada pel Consell de
Sostenibilitat i Medi Ambient de Ciutat Vella. El
GENAB, conjuntament amb l'associació de
professionals del medi ambient Eco-Union, va
participar activament en el disseny, la programació i
l'execució de les activitats que es van realitzar durant
la setmana: tallers, xerrades, visites a instal·lacions,
cinefòrum i la Fira del Medi Ambient, entre altres
activitats. 
 
 Campanya estalvi d'aigua al Casc Antic  Es va dur a
terme una campanya informativa sobre l'estalvi i l'ús
eficient de l'aigua a totes les llars dels barris de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera (antigament Casc
Antic). Es va aprofitar la campanya per fer un cens de
les finques i els habitatges que no disposen d'aigua
corrent i de l'estat higiènic dels seus dipòsits
d'acumulació.
 Es va fer també una campanya molt similar al
districte de Sant Martí, a demanda de la regidoria del
districte.
 
 Auditoria ambiental als comerços del Casc Antic  Per
encàrrec de la Federació de Comerciants del Casc Antic,
es va fer una auditoria ambiental de tots els comerços i
tallers artesans dels barris del Casc Antic. Es va tenir
especial cura amb el tema dels residus i de la seva
gestió.
 
 Tallers i altres activitats educatives  El GENAB
ofereix a totes les escoles i instituts, públics o privats,
una sèrie de tallers i activitats educatives com a
suport en el currículum escolar d'educació ambiental.
Durant l'any 2006 s'ha efectuat una mitjana de dues
intervencions setmanals, amb l'excepció dels períodes
de vacances.
 També ha organitzat activitats d'aquest tipus al
carrer, ja sigui aprofitant esdeveniments socials, com

el Nadal o carnestoltes, o donant suport a activitats
d'altres entitats, o en les festes majors. Algunes de les
intervencions són les següents:
 
 - Taller d'embolcalls sostenibles durant el Nadal als
barris de Sant Pere, Santa Caterina i Ribera, el Gòtic i
Sants.
 - Tallers de promoció del reciclatge a la Festa de Santa
Caterina.
 - Tallers de sensibilització ambiental a la rambla del
Raval.
 - Tallers de màscares de carnestoltes a Sant Andreu.
 - Producció dels premis amb escombraries al
carnestoltes de Sant Andreu.
 - Realització de tallers de construcció d'una maqueta
d'una part del districte de Sants amb materials
reciclats, amb motiu de la festa del 50è aniversari
dels cursos de mobilitat.
 - Tallers ambientals a la Festa de la Primavera 2006.
 - Tallers infantils i altres activitats de sensibilització
ambiental a la mostra de comerç de la Unió de
Comerciants la Marina (Zona Franca).
 - Activitats de promoció del civisme a la festa major
de Sarrià.
 - Tallers ambientals al Mercat Medieval de Santa
Caterina. 
 - Activitats educatives durant la diada de Sant Jordi a
la rambla del Raval.
 
 Activitats contra el soroll ambiental  El GENAB va
promoure una activitat de carrer per sensibilitzar les
persones usuàries d'oci nocturn sobre la necessitat de
mantenir els carrers i les places en un nivell de soroll
acceptable per al veïnat. Aquesta activitat, molt
comentada a la premsa, consistí en l'actuació d'uns
mims que demanaven als vianants i els usuaris de
terrasses de bars que moderessin el nivell de soroll. El
veïnat de les zones on van actuar en diverses ocasions
va agrair la intervenció i va reconèixer la millora
ambiental que es va produir.
 
 El futur  El GENAB mantindrà la línia de treball actual
i, si pot, incrementarà les seves activitats a Ciutat Vella
amb la intenció de transformar-se en el millor referent
de l'educació per al medi ambient i la sostenibilitat
d'aquest districte. Per això caldrà augmentar les
prestacions i els recursos materials i humans de l'aula
ambiental i de l'Info-Punt Verd, ja siguin propis o
d'altres entitats ciutadanes del nostre districte.   El
GENAB té la intenció de seguir potenciant el Consell
de Sostenibiltiat i Medi Ambient del Districte de
Ciutat Vella per tal de modelar-lo com una eina de
transformació social i no de mera reivindicació.

Grup Ecologista del Nucli Antic de Barcelona (GENAB)
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ASSOCIACIÓ CERDANYOLA VIA VERDA
(ACVV)

ASSOCIACIÓ CERDANYOLA VIA VERDA (ACVV)
C. Indústria, 38-40. Ateneu
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 935 808 888
Fax: 
E-mail:
Web:
             viaverda@viaverda.org
          www.viaverda.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1997

Nombre d'associats:                                   50

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Ecologistes de Catalunya, Plataforma Cívica en
Defensa de Collserola, Salvem el Vallès

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble) i
comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus, Canvi
climàtic i energies contaminants, Ordenació del territori,
Grans infraestructures, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals

Objectius:
- Protegir els espais agrícoles i forestals que encara
queden a Cerdanyola, i especialment la serra de
Collserola.  - Defensa del medi ambient en general.

Memòria d'activitats de l'any 2006
- Campanya en defensa de la plana del Castell.  -
Campanya en defensa de Collserola i per a la seva
declaració com a parc natural.  - Al·legacions contra el
Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya.  -
Informació i denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient
dels antics abocadors perillosos per a la salut.  -
Participació en les 20es Jornades en Defensa del
Territori dels Països Catalans.  - Dues bicicletades
populars.  - Passejada guiada per la serra de
Collserola.  - Presentació de mocions als plens
municipals.  - Conferències sobre els abocadors de
residus i sobre la urbanització de la plana del Castell.

Associació Cerdanyola Via Verda (ACVV)
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CREU ROJA JOVENTUT CATALUNYA

CREU ROJA JOVENTUT CATALUNYA
C. Fusina, 6
08003 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933 102 958
Fax: 933 102 867
E-mail:
Web:
             mcarreras@creuroja.org
          www.creurojajoventut.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1972

Nombre d'associats:                                   3.900

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
(XVAC), Xarxa de Recerca en Educació per la
Sostenibilitat (Edusost.cat), Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Recollida selectiva, reutilització, compostatge, Canvi
climàtic i energies contaminants, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
La problemàtica ambiental és una possible font de
vulnerabilitat i repercuteix directament en la qualitat
de vida de les persones. És per això que Creu Roja
Joventut, com a entitat humanitària, treballa per a la
millora i la protecció del medi ambient, entenent que la
nostra acció passa pel triangle format per: 
 
 - La qualitat de vida: no es pot entendre la millora de
la qualitat de vida sense considerar les problemàtiques
que afecten el medi ambient. 
 
 - L'acció sensibilitzadora i educativa: l'educació
adreçada a tots els ciutadans i ciutadanes per contribuir
a un millor coneixement de les problemàtiques
ambientals. 
 
 - El voluntariat: l'acció voluntària és un principi
fonamental de la Creu Roja i, degudament
organitzada i coordinada, és el seu mètode
fonamental de treball.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Projectes  - «Menys és millor» (2003-2006) 
 Projecte de reducció de residus a les oficines de Creu
Roja. S'implementen mesures per reduir residus, com
ara gots reutilitzables, tasses per a la màquina de cafè,
fonts d'aigua o safates per reutilitzar el paper. Es fa
un seguiment d'aquestes implantacions i també es
duen a terme activitats de conscienciació a la
ciutadania. Enguany es farà la darrera etapa del
projecte.
 

 - «Inflable dels residus» (2003-2006) 
 Castell inflable on es representen els contenidors de
recollida selectiva de residus. És propietat del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i està
gestionat per Creu Roja Joventut.
 
 - «aCtuO2!» Un joc sobre el canvi climàtic (2006) 
 Projecte sobre el canvi climàtic. Les oficines que hi
participen disposen d'un dossier d'activitats i d'un joc
de gran format per treballar amb nens i nenes de 6 a
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14 anys. 
 
 
   Formació  Formació bàsica de medi ambient i formació
específica per a cada projecte en concret. 
 
 
   Recursos  A continuació exposem els recursos que
les oficines locals i entitats o institucions externes
poden sol·licitar per dur a terme les seves activitats de
medi ambient:
 
 - Parxís dels residus. És un joc del parxís gegant, en què
cada color representa un tipus de contenidor i les
fitxes d'aquell color, els residus:
 Blau: contenidor de paper i cartró.
 Groc: contenidor d'envasos i residus d'envasos.
 Verd: contenidor de vidre.
 Vermell: deixalleria.
 El material va en una bossa on podem trobar la lona
del parxís, un dau gegant i 16 fitxes (4 de cada color).  
- Supermercat sostenible. Consisteix en un mercat de
joguina, amb diferents opcions a l'hora de comprar els
productes, unes ambientalment més correctes que les
altres: productes a granel/productes envasats,
productes en envàs retornable/en envàs d'un sol ús, etc.
Consta de:
 Reproduccions en miniatura de productes alimentaris. 
 Targetes amb els aliments dibuixats. 
 L'activitat consisteix a fer una compra, veure que el
mateix producte se'ns pot oferir de diverses maneres i
que cadascuna té un impacte sobre el medi diferent. 
 El material del supermercat es transporta en dos
baguls de 78 x 40 x 36 cm.  - Memory dels residus. És
el joc del Memory gegant, amb 16 parelles de figures.
Les parelles no són iguals, sinó que una representa
l'opció ambientalment més correcta (evita els residus)
i l'altra la que produeix més residus. Es juga fent dos
equips, que han de recordar on estan les parelles, i
justificar després quina és l'opció més correcta. El
Memory es transporta en una capsa plana de 53 x 40 x
17cm.   -Capgrossos. És una col·lecció de set capgrossos
que representen les diferents fraccions de residus: una
llauna, un envàs de plàstic, una ampolla de vidre, un
paquet de diari, matèria orgànica, un esprai i un pot de
pintura. Es poden utilitzar per a cercaviles, obres de
teatre i dinàmiques diverses.   - Forn solar. El forn
solar utilitza l'energia solar, neta i renovable, per
cuinar aliments. És un recurs molt adient per treballar
l'estalvi energètic i les energies renovables, ja que
permet mostrar fàcilment com es pot aprofitar l'energia
que prové del Sol. Per poder-lo utilitzar de manera
correcta cal que hi hagi sol directe i disposar de més
temps que el necessari amb una cuina tradicional.
Amb el forn s'adjunta un llibre de receptes que es
poden fer amb el forn solar.  Recull d'activitats  -
Campanya «Global»: conjunt de fitxes d'activitats
sobre diverses temàtiques (energia, medi natural,
mobilitat, etc.) descrites amb tot detall. És adaptable al

màxim de situacions possibles.  - Dossier d'activitats
del «Menys és millor»: activitats per treballar la
reducció de residus.   - Dossier d'activitats de
l'«aCtuO2!»: activitats per treballar l'estalvi
energètic i el canvi climàtic.  - Aprendre a conviure:
material didàctic format per una carpeta amb propostes
d'activitats educatives amb joves de 12 a 16 anys per
als quatre àmbits de Creu Roja Joventut (salut, pau,
cooperació, medi ambient) i un llibre amb els
continguts bàsics de cada temàtica.   Materials de difusió 
- Plafons de medi ambient: en dos plafons s'expliquen
les activitats de Creu Roja i el medi ambient.

Creu Roja Joventut Catalunya

Pàgina 293 de 299



Anuari d'entitats catalanes. 2007

KETÉ

KETÉ
Edifici V - Facultat de Veterinària - Campus de la UAB
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS
VALLÈS OCCIDENTAL
Telèfon: 619 176 849
Fax: 
E-mail:
Web:
             info@kete.es
          www.kete.es
keteama@hotmail.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2001

Nombre d'associats:                                   50

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              UAB

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional, internacional,
comarcal i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ecosistemes aquàtics,
Medi marí i submarí, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
KETÉ (Associació per a l'Estudi dels Animals Aquàtics)
és una associació sense ànim de lucre dedicada als
animals aquàtics, formada el novembre del 2001, amb
seu a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
amb l'objectiu de: 
 
 - Ampliar els coneixements adquirits en les carreres
universitàries, sobretot pel que fa als estudis de
mamífers marins.
 
 - Difondre informació sobre els mamífers aquàtics amb
la finalitat d'arribar a entendre i conèixer millor
aquests animals (biologia, ecologia, morfologia i
adaptacions, teologia, comportament, etc.).
 
 - Augmentar el coneixement de l'actuació veterinària i
biològica en aquest camp, així com donar les bases a la
resta de persones interessades per conèixer aquests
animals i el seu ecosistema, a fi d'ensenyar a
respectar-los i no fer-los mal.
 
 - Proporcionar informació a tota aquella persona que
estigui interessada en l'existència d'aquestes
associacions.

Memòria d'activitats de l'any 2006
I Cicle de Conferències sobre Mamífers Marins.
Dominants o vulnerables
 
 Durant els mesos de febrer, març i abril es va dur a
terme a la Facultat de Ciències de la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB), el primer cicle de
conferències organitzat per KETÉ sobre mamífers
marins. S'hi van reunir diferents especialistes d'arreu
de la península Ibèrica. Els temes tractats van ser:
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 - Mitologia, evolució i morfologia general dels
mamífers marins (Mario Morcillo, «La illa des
dofins»).
 - Cetacis, misticets i odontocets (Alfonso Martínez,
KETÉ).
 - El vell marí (Enric Badosa, Departament de Biologia
Animal de la UB).
 - Odobènids: la morsa (Juanjo, L'Oceanogràfic).
 - Llúdrigues (Natalia Llorente, Projecte Llúdriga).
 - Projectes de recuperació (Josep M. Alonso,
CEMMA).
 - Ensinistrament de mamífers marins ( Zoo de
Barcelona).
 
 Activitat reconeguda per la UAB amb 1,5 crèdits de
lliure elecció.
 
 
 IV Simposi Internacional KETÉ
 
 Els dies 1 i 2 d'abril del 2006 es va dur a terme el IV
Simposi Internacional KETÉ sota el títol «Veterinària i
biologia de mamífers marins» a la Facultat de
Veterinària de la UAB. La temàtica de les ponències
van ser les següents:
 
 - Instal·lacions per a mamífers marins en captivitat
(Pablo Areitio, l'Oceanogràfic).
 - Qualitat de l'aigua per a mamífers marins en
captivitat (Pablo Areitio, L'oceanogràfic).
 - Biologia, distribució i ecologia de morses (Susana
Montero, l'Oceanogràfic).
 - Maneig de morses en captivitat (Daniel Garcia,
l'Oceanogràfic).
 - Medicina veterinària en morses en captivitat (Daniel
Garcia, l'Oceanogràfic).
 - Recuperació de les aus afectades per la marea negra
provocada pel Prestige (Joan Mayné, Centre de
Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrusa).
 - Sistema de treball en el Centre de Recuperació de
Fauna de Piterburen, Holanda. 
 - Belugues en captivitat: transport (Tom H.
Reidarson, SeaWorld of California, San Diego).
 - Medicina preventiva en belugues en captivitat (Tom
H. Reidarson, SeaWorld of California, San Diego).
 - Casos clínics en mamífers marins (Tom H.
Reidarson, SeaWorld of California, San Diego).
 - Malalties emergents en mamífers marins (Tom H.
Reidarson, SeaWorld of California, San Diego).
 
 Activitat reconeguda per la UAB amb 1,5 crèdits de
lliure elecció.
 
 
 Xerrades a escoles
 
 Durant el curs 2006 es van realitzar xerrades a
alumnes de P3, P4 i P5 en les quals es van explicar
d'una manera molt didàctica la importància de la

conservació del medi marí, les diferències entre cetacis
i peixos i es van donar a conèixer diferents especies
de mamífers marins. D'aquesta manera es pretén que
els joves s'apropin una mica al mar, que se l'estimin i,
d'aquesta manera, quan siguin una mica més grans,
siguin els primers a conservar-lo.
 
 
 Visita a l'Oceanogràfic de València
 
 Els socis actius de KETÉ van gaudir d'una visita
guiada de l'Oceanogràfic de València, a càrrec de
Meritxell Clavell, fundadora de KETÉ i que en aquell
moment realitzava pràctiques a les instal·lacions de
l'Oceanogràfic.
 També es va fer una visita del parc natural de
l'Albufera i de la ciutat de València.

KETÉ
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OBSERVATORI DE LA CRISI ENERGÈTICA
I LES ALTERNATIVES DE LA SOCIETAT

OBSERVATORI DE LA CRISI ENERGÈTICA I LES ALTERNATIVES DE LA SOCIETAT
Pl. del Sol, 19-20
08012 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 170 623
Fax: 
E-mail:
Web:
             oceas@oceas.org
          www.oceas.org
laia@oceas.org
aglaia@oceas.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2006

Nombre d'associats:                                   119

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              local (de barri o poble),
nacional, internacional i estatal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Energies renovables, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Risc nuclear i
infraestructures energètiques, Canvi climàtic i energies
contaminants, Democràcia ambiental i participació
ciutadana

Objectius:
L'Observatori de la Crisi Energètica i les Alternatives
de la  Societat (OCEAS) vol ser una entitat que es
projecti sobre l'opinió pública i els moviments socials
amb una informació acurada, que tingui en compte les
complexes interaccions entre consum energètic,
economia, estructura social i ecologia.
 
 Els recursos energètics, la geopolítica, el canvi
climàtic, el futur del planeta: tots són temes de portada
en els mitjans de comunicació. Plantejada com una
evolució del sistema actual o bé com una ruptura
d'aquest sistema, la transició energètica, i com a
conseqüència la transformació econòmica i social, ja està
arribant al debat públic.
 
 Fer de plataforma mediàtica i dinamitzar la xarxa de
coneixements sobre aquestes matèries són els objectius
de l'entitat. OCEAS va néixer fruit de la inquietud
d'una sèrie d'entitats del teixit associatiu sensibles a
la situació energètica actual i al model social imperant.
Actualment hi ha nombroses adhesions de diversos
sectors.

Memòria d'activitats de l'any 2006
Creació de l'Observatori de la Crisi  Energètica i les
Alternatives de Societat
 
 Vuit entitats del teixit associatiu i ecologista
catalanes(1) estableixen un diàleg a finals del 2006 per
la preocupació comuna en relació amb la gestió de

l'energia i la cultura que hi té associada. Fruit
d'aquestes trobades es crea el manifest de l'OCEAS,
en què s'expressa la imminència d'un canvi en el
model energètic i la necessitat d'adoptar les mesures
corresponents. El manifest es pot llegir a
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www.oceas.org. Amb l'adhesió és possible participar a
la llista de correu (properament Intranet), així com a
l'assemblea.
 
 Amb aquest objectiu, una de les principals tasques ha
estat la presentació de l'Observatori i la recerca de
suport al projecte i noves col·laboracions.
 
 En aquesta etapa, tot sembla indicar que el nombre
d'adhesions i col·laboracions pugui augmentar de
manera sostinguda. Això es veurà afavorit per
l'enriquiment de la pàgina web (www.oceas.org), que
es troba ara en la seva primera fase, i actuacions com
les jornades previstes a finals d'any, que permetran
materialitzar el potencial d'OCEAS.
 
 Les primeres jornades, inaugurals, tindran com a
objectiu definir quins són els reptes més urgents en
relació amb el medi ambient i la seguretat energètica.
Amb la col·laboració de les entitats, experts,
investigadors i actors participants, es treballarà per
assolir un compromís que presenti les qüestions del
canvi climàtic i la crisi energètica de manera conjunta,
explorant quines són les oportunitats i quins són els
riscos, abordant el problema no només des del punt
de vista de les tecnologies energètiques, sinó també
des del punt de vista dels models econòmics i socials
que millor s'adaptin a l'escenari resultant d'aquesta
urgent i obligada transició energètica.
 
 Les segones jornades, per al primer semestre del
2008, aniran encarades a concretar les alternatives
possibles, emmarcades en els nous models socials.
 
 
 (1) Les entitats promotores són AEREN, Barnamil,
Ecoconcern, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense
Fronteres, GCTPFNN, Grup d'Energia de l'Infoespai
i Illacrua.

Observatori de la Crisi Energètica i les Alternatives de la Societat
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XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL
DE CATALUNYA (XVAC)

XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA (XVAC)
C. Providència, 10
08024 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 195 080
Fax: 932 130 890
E-mail:
Web:
             info@xvac.cat
          www.xvac.cat
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 10
08197 Valldoreix-Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             2005

Nombre d'associats:                                   12

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              Creu
Roja Joventut, DEPANA, Fundació Catalana de
l’Esplai, Fundació Territori i Paisatge, Minyons
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, Fundació
CRAM, La Sínia, Associació Hàbitats, Fundació Natura,
SEO/BirdLife.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  totes les edats

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Promoció del Voluntariat
Ambiental

Objectius:
La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
(XVAC) és una organització de segon nivell que
aglutina organitzacions que duen a terme programes i
actuacions de voluntariat ambiental. Vol promoure i
esdevenir una associació operativa i de referència en
aquest camp, tot incidint en el reconeixement social,
la recerca i la formació. També vol afavorir el treball
conjunt de les organitzacions, a fi d'aconseguir la
promoció i el reconeixement de les tasques dutes a
terme, donant suport als projectes que estan en
funcionament i trobant noves formes de cooperació i
treball en xarxa.
  
 La nostra missió es dotar el voluntariat ambiental
d'una personalitat pròpia i d'una imatge diferenciadora
i específica que el faci socialment visible a partir del
treball de les organitzacions.
 
 Per això, la XVAC dóna suport a la tasca de les entitats
que desenvolupen programes de voluntariat
ambiental, fa difusió especialitzada i general del
voluntariat ambiental i treballa amb les institucions i
els agents implicats per promocionar-lo.  Els nostres
objectius son: 
 - Promoure i realitzar campanyes i iniciatives que
despertin un interès social pel voluntariat ambiental. 
 - Donar suport a les organitzacions que tinguin
activitats i programes de voluntariat ambiental. 
 - Facilitar l'intercanvi d'informació i d'experiències
entre les entitats de voluntariat ambiental i promoure
activitats comunes. 
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 - Relacionar la XVAC amb altres entitats i
organitzacions amb interessos comuns.
 - Canalitzar i facilitar l'obtenció de recursos per a
l'execució de les seves actuacions. 
 - Participar en la docència i recerca en el camp del
voluntariat ambiental.
 - Promoure conceptes i estratègies que potenciïn el
marc teòric sobre el voluntariat ambiental.

Memòria d'activitats de l'any 2006
L'any 2006 ha estat per a la xarxa un any de
consolidació. Així doncs, els projectes han anat en la
línia de reforçar l'entitat i planificar les línies d'actuació
de cara al 2007.
 
 - Des de la XVAC es gestiona el portal ambiental de
Xarxanet.  - Es va realitzar la publicació del Calendari
2007.  - Es va realitzar un diagnòstic participatiu.  - Es
va dissenyar el pla director 2007-2010.  - Es va fer el
disseny de la imatge corporativa i de la guia d'estil.  -
Es va crear el lloc web de la xarxa: www.xvac.cat.

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
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