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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 2005
  Campanyes
 
 - Programa d'ecoauditories casolanes. Iniciat el 2004,
aquest programa de sensibilització ambiental que
recorre les llars de Barcelona per avaluar-ne el grau
de compatibilitat ecològica i poder oferir consells
pràctics per millorar-lo, va assolir les 250
ecoauditories. El programa va tenir una forta
cobertura mediàtica. 
 
 - Nous productes Biohabitat. S'han afegit al catàleg de
biohabitat.net. nous productes: la copa vaginal
Mooncup, l'Hort de Leopoldo, el metre FSC, etc.

Aquests productes constitueixen un patrimoni valuós
per a la Fundació Terra perquè contribueixen a fer
realitat l'objectiu d'una ecologia pràctica per a les
persones. També s'ha realitzat el test de més d'una
vintena de productes nous, molts dels quals no han
estat considerats en aquest catàleg.
 
 - Rotor baixa a l'asfalt urbà. La descoberta de dos
invents d'empreses de l'Estat espanyol que milloren
l'eficiència de l'ús de la bicicleta (cas del sistema de
pedaleig sense punt mort Rotor) i que la fan més
saludable (cas dels sellons Duopower que no
malmeten les parts perineals) va fer que s'arribés a
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un acord amb aquestes empreses per promoure els
seus productes entre els ciclistes urbans durant el
2004. L'any 2005 va finalitzar aquesta campanya en
què van participar set ciclistes urbans, els quals van
completar més de 8.000 km pedalant amb aquestes
tecnologies beneficioses. La cloenda de la campanya
es va fer coincidir amb la Fira de la Terra. 
 
 
 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.org. Durant l'edició
2005 se n'han renovat diverses seccions com ara les
alertes ambientals publicades per l'Earth Policy
Institute i s'ha ampliat en 125 articles. La secció de
promoció d'empreses i serveis ecològics disposa d'una
base de dades que ha assolit les 390 empreses
enregistrades. Finalment, cal esmentar que el total
d'articles del portal supera les 1.300 pàgines i que el
nombre de visites úniques s'ha incrementat fins a les
80.000 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 editar durant
aquesta edició els títols següents: il·luminació, petjada
ecològica i ecofunerals. L'any 2005 es va arribar al
número 35 de la col·lecció que també es pot consultar
tota sencera a través del web de l'entitat.
 
 - Llibres
 Edició del cinquè número de la col·lecció Documents
per al Tercer Mil·lenni en l'obra de Jim Merkel,
Simplicidad Radical, la qual conté un pas a pas per
canviar a un estil de vida que comporti una menor
petjada ecològica. La presentació d'aquest llibre va anar
acompanyada d'un tour titulat «Tour NO OIL»
realitzat per diverses ciutats de l'Estat espanyol amb
l'autor, el qual també va ser entrevistat en la secció
«La Contra» del diari La Vanguardia el 3 de maig de
2005.
 
 
 Estudis o assessoraments
 
 L'entitat ha fet un nou pas en la promoció de la
possibilitat d'obtenir la certificació d'empreses
interessades en els productes etiquetats amb el segell
Forest Stewardship Council (FSC). L'any 2005 va
estar treballant per aconseguir els procediments bàsics
per crear un Grup de Cadena de Custòdia FSC per a la
impressió de publicacions per part de les entitats
cíviques amb aquest segell de garantia mundial. 
 
 
 Jornades de formació i divulgació

 
 - Trobada Solar 2005. Celebra els 10 anys de
permanència d'aquesta activitat amb la inauguració
d'un nou espai, el Parc de les Ciències de Granada
amb la col·laboració d'aquesta entitat, el Centre
d'Estudis per a l'Energia Solar i la Junta d'Andalusia.
Es va celebrar els dies 8, 9 i 10 a Granada sota el lema
«Ciutats per l'economia solar» i va incloure unes
jornades tècniques sobre cuina solar al món: cooperació
i acció. Es van atorgar els premis Sol y Paz 2005 i el
tribut solar va recaure al rellotge de sol. Hi van
participar més de 350 persones d'arreu de l'Estat i
per primera vegada es va organitzar un ampli ventall
de tallers pràctics. Va comptar amb el patrocini
especial de l'empresa d'energia solar Iofoton, així com
la plèiade d'empreses amigues de la Trobada.
 
 - Com cada any cal destacar la participació a la novena
Fira de la Terra celebrada al Parc de la Ciutadella (23
i 24 d'abril), i a l'edició de la Fira Alternativa
Biocultura al Palau Sant Jordi (8 i 9 de maig).
 
 
 Altres activitats
 
 - La Fundació Terra ha continuat participant en les
activitats dins el marc de l'Agenda 21 de Barcelona.
 
 - Calçotada urbana. Activitat per promoure
l'horticultura urbana que va celebrar la seva segona
edició el 20 de setembre 2005.
 
 - Instal·lació del reflector solar més gran d'Europa, de
8 m2, al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa
fruit de la donació per part de l'artista Andreas Wegner
i del seu dissenyador Wolfgang Scheffler. Es pretén
que aquest reflector Scheffler pugui servir per cuinar
amb el sol des de la terrassa d'aquest museu. Es deixa
pendent d'inauguració per al 2006. 
 
 - Posa llum a l'esperança. Aquesta campanya facilita
la distribució de llums solars portàtils a projectes
solidaris per a la substitució de làmpades de querosè
que causen malalties respiratòries i oculars. En l'edició
del 2005 es va col·laborar amb l'entitat AKIBA que
envia a la ciutat guineana de Bata 200 llums
fotovoltaics.
 
 - 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 2005 ha
col·laborat, entre altres, amb la Fundació Celestina
Pérez Almada del Paraguai.
 
 - Pràctiques per a estudiants de ciències ambientals.
Facilitar la formació pràctica d'estudiants de ciències
ambientals és una tasca essencial dins l'activitat de la
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Fundació. Per això es disposa d'un conveni amb la
Universitat Autònoma de Barcelona i amb el centre de
formació IUSC de la Universitat de Barcelona i
l'associació d'intercanvi internacional Coinet, i
puntualment també amb altres universitats. Gràcies a
aquests convenis han fet pràctiques temporals
estudiants de la Universitat d'Elx, París, Berlín,
Saragossa i Girona.    

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 2005
  Acció Catacrac duu a terme projectes educatius
relacionats amb els residus a escoles, equipaments
municipals, centres culturals, casals de gent gran i
festes populars.
 
 Destaquem el projecte de treball en xarxa local,
coneixement de l'entorn i d'activitats comunes que
realitzem des del juny de 2005 amb el col·lectiu de
persones adultes amb discapacitat del Centre de Dia
Eneida, els infants del CEIPM Patronat Domènech i
el Punt Verd Col·laborador Tabuenca. La culminació
d'aquest projecte té lloc cada any durant la Festa
Major de Gràcia amb l'organització i 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.
 
 
 Juliol-agost del 2005
 
 Tots els dimarts del mes de juliol i la primera
quinzena d'agost dinamitzem voluntàriament uns
tallers al Centre de Dia Eneida per elaborar, a partir
d'ampolles de plàstic, uns senzills elements festius per
guarnir durant les festes de Gràcia el Punt Verd
Col·laborador Tabuenca.
 
 Durant els tallers, i d'una manera distesa, es va
aprofitar per introduir en les converses alguns
aspectes relacionats amb el medi ambient i, en
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especial, amb els residus.
 
 El dia 10 d'agost, uns dies abans de començar la festa,
els mateixos usuaris del Centre de Dia Eneida es van
encarregar de penjar els elements decoratius i guarnir
el carrer de les Guilleries, conjuntament amb els
responsables del Punt Verd Col·laborador Tabuenca i
alguns veïns del carrer.
 
 
 Festa major de Gràcia 2005
 
 Aprofitant el guarniment del Punt Verd
Col·laborador Tabuenca es van programar, amb el
suport del Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient i
del Districte de Gràcia, diverses activitats al carrer de
les Guilleries.
 
 Els usuaris i les usuàries del Centre de Dia Eneida van
participar activament en diferents propostes de carrers
guarnits: en el concurs de fang i de dibuix del carrer
de la Llibertat, i en el campionat de dòmino del carrer
de Torres. Un matí també van fer una visita guiada al
Punt Verd Col·laborador Tabuenca per saber, després
de guarnir-lo, quins residus s'hi poden dur.
 
 La feina i la participació del Centre de Dia Eneida va
ser reconeguda per la Federació Festa Major de Gràcia,
l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya en l'acte d'homenatge i reconeixement als
carrers i a les entitats que participen en la festa.
 
 La valoració de la participació de les persones del
centre de dia en la vida social i cultural del barri va
ser molt positiva. Per això, un cop finalitzada la festa,
les seves responsables ens van demanar donar
continuïtat al projecte. Acció Catacrac vam acceptar i
els vam proposar d'ampliar-lo i vam convidar els nens
i les nenes del CEIPM Patronat Domènech, centre
educatiu situat molt a prop del Centre de Dia Eneida.
 
 
 Setembre-desembre de 2005
 
 Els mesos de setembre, octubre, novembre i
desembre dinamitzem cada quinze dies uns tallers on
els usuaris i les usuàries del centre de dia aprenen a
construir avions i altres joguines a partir de material
de rebuig.
 
 El mes de desembre decorem el centre amb un arbre
fet amb material reciclat pels mateixos usuaris.
 
 Pels volts del Nadal, quan ja teníem una important
producció de joguines, vam sol·licitar al CEIPM
Patronat Domènech, escola situada molt a prop del
Centre de Dia Eneida, la possibilitat de fer un
intercanvi d'experiències. Vam demanar als
professors d'aquest centre educatiu d'anar un dia a

l'escola a portar les joguines. L'escola va acceptar la
nostra idea i, d'aquesta manera, el dia 21 de desembre
al migdia els mateixos usuaris i usuàries que havien fet
els avions van anar a l'escola i van regalar-los a tots
els nens i nenes que en aquells moments estaven en
l'horari de menjador escolar.
 
 Els mateixos usuaris del centre de dia van explicar
als nens i les nenes com i amb quins materials havien
fet les joguines.
 
 Algunes de les joguines també van estar exposades
en la 2a Mostra de Joguines organitzada pel PDI La
Sedeta i el Districte de Gràcia, que es va celebrar a la
nova biblioteca Jaume Fuster. 

Associació d'Educació Ambiental Acció Catacrac

Pàgina 5 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

CENTRE EXCURSIONISTA D' OLOT

CENTRE EXCURSIONISTA D' OLOT
Pg. d'en Blay, 5
17800 OLOT
GARROTXA
Telèfon: 97 226 06 75
Fax: 97 227 31 67
E-mail:
Web:
             ceo@ceolot.cat
          www.ceolot.cat
president@ceolot.cat

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1970

Nombre d'associats:                                   1975

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya,
Federació Catalana d'Esports d'Hivern, Federació
Catalana d'Espeleologia i Federació Catalana de
Piragüisme

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, Mobilitat urbana i
ús de la bicicleta, Activitats de muntanya, Excursions

Objectius:
Promoure sortides, activitats, cursos i cursets de
diferents modalitats per tal d'endinsar els participants
en la natura, tot respectant-la i aprenent a conviure-hi
mitjançant diverses activitats esportives.

Memòria d'activitats de l'any 2005
  El Centre Excursionista d'Olot és una entitat sense
ànim de lucre que sempre ha vetllat per la bona gestió a
la muntanya i per incentivar la població de la comarca i
les rodalies a promoure l'esport i el lleure a la
muntanya. Actualment hi ha una Junta Directiva amb
molta empenta i motivada per enfrontar una nova
etapa difícil però disposada a realitzar una renovació en
tots els àmbits. 
 
 Des del començament, el propòsit ha estat la potenciació
de totes les activitats que ja s'havien portat a terme en
anys anteriors o de les activitats que actualment es
duen a terme, i reforçar-nos i obrir-nos a les noves

tecnologies i idees que els socis puguin aportar.   
 El projecte de l'entitat és donar l'oportunitat de
poder participar i gaudir del gran ventall de
possibilitats que ens poden donar la muntanya i el
medi ambient, a més de facilitar l'ingrés de socis
joves per tal d'implicar-nos en les seves inquietuds i
ajudar-los a entendre i estimar el medi ambient. 
 
 El Centre Excursionista d'Olot compta, a hores d'ara,
amb un munt de seccions actives que porten una
activitat d'una manera regular i que són:
 
 - Secció de Muntanya
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 - Secció de BTT
 - Secció d'Esquí
 - Secció d'Espeleologia
 - Secció de Barrancs
 - Secció de Mainada (petits i mitjans)
 - Secció de Joves
 - Secció d'Escalada
 
 Així mateix, compta amb activitats tan emblemàtiques
com la Xampanyada, l'Embardissada, el curset
d'esquí, la Poca-traça, etc.
 
 
 Poca-traça 
 Cursa d'esquí de muntanya, puntuable per a la Copa
d'Espanya per equips i la Copa Catalana, depenent de
l'edició. Els objectius són aconseguir tenir una cursa
competitiva en l'àmbit europeu i preparar, dins dels
mitjans econòmics de què disposem, una cursa capaç de
promoure l'esport de muntanya al nostre Pirineu
oriental (Vall de Núria i Vallter).   
 L'edició del 2005 es va celebrar el dia 6 de març i la
sortida va ser des de Setcases. Va passar per
Costabona, Cabana de la Balmeta, Coll de les Roques
d'en Marcer i Setcases. Hi van participar 55 parelles.
 
 Curset d'esquí
 El curset d'esquí del 2005 es va iniciar el 15 de gener
i va durar 5 caps de setmana. Hi va haver molta
participació però el mal temps i la poca neu van fer que
fos una mica deslluït i amb poca possibilitat d'allargar
la temporada amb autocars.
 Per una altra banda, es valora molt positivament
l'organització i que els participants en quedessin molt
contents.
 
 La Sala
 És l'espai que el centre cedeix a totes aquelles
persones que, d'una manera voluntària i sense ànim de
lucre, volen fer una exposició i necessiten un local per
fer-la. Com que el centre és un local molt cèntric, això
queda del tot cobert. Entre les exposicions se n'hi
poden trobar de fotografia, de treballs manuals, com
també la col·laboració amb la Diada de la Mare,
l'Associació de Filatèlics d'Olot i comarca, i
exposicions de pintura paisatgística i de pintura
moderna.   
 Així mateix, també es van exposar bona part de les
169 fotografies que es van presentar per al concurs
bianual del centre anomenat Flor de Neu i que aquest
any va comptar amb els locals del Self Service La
Garrotxa com a seu per a la deliberació del jurat.
 
 Xampanyada
 També anomenada Aplec del Pirineu, on el centre es
dirigeix any rere any a fer un cim emblemàtic i, un cop
a dalt, fa la cantada de l'himne de l'isard tot regat
amb cava.
 

 
 Secció de muntanya
 1r trimestre
 Núm. Data. Lloc 
 1. 02/01. Gran Torronada a la Torre del Mir
 2. 09/01. Santa Magdalena del Mont
 3. 16/01. Puig de Pastuira
 4. 23/01. Torre de la Massana (l'Albera)
 5. 30/01. Balma del Corneta
 6. 06/02. Pics de la Dona i Bastiments
 7. 12/02. Aplec de Sant Valentí
 8. 20/02. Girans - cova d'en Massot
 9. 27/02. Sant Iscle de Colltort i Castell de Colltort
 10. 06/03. Ruta d'en Serrallonga. Anglès - Osor
 11. 13/03. Travessia d'Olot a Banyoles
 12. 20/03. Tortell de ram al puig de Bassegoda
 13. 25/03. Santa Magdalena de Terrades - Sant
Llorenç de la Muga
 14. 03/04. Santuari de Rocacorba 
 15. 10/04. 150è Aniversari dels Bombers d'Olot
 16. 10/04. Travessia coll de la Creueta, costa Pubilla,
Campelles 
 17. 17/04. XXVIII Embardissada
 18. 24/04. XXIV Marxa Popular del Bosc de Tosca i
Sant Miquel del Corb
 19. 01/05. XXVI Lletissonada
 20. 08/05. Besora - Salt del Mir
 21. 15/05. Sortida per les Gavarres
 22. 22/05. Santa Magdalena de Cambrils
 23. 29/05. Torre de Cos (Alt Vallespir)
 24. 05/06. II Ratolinada de Bonavista
 25. 12/06. Bellmunt
 26. 19/06. XXXVI Xampanyada - Aplec del Pirineu
 27. Juny. Campaments a Posets
 28. 03/07. Travessia nocturna Vallter-Núria-Queralbs
 29. 10/07. Pic de Monturull (Andorra)
 30. 17/07. Travessia collada de Tosses-Puigmal-
Núria-Queralbs
 31. 24/07. Caminada Popular de la Vall de
Camprodon
 32. 31/07. Puig de Bassibers - Pic de Bastiments
 33. Agost. Campaments d'estiu a Vilaller (Alta
Ribagorça)
 34. 04/09. Travessia Vallter-Núria 
 35. 18/09. V Marxa de Sant Francesc
 36. 25/09. Costabona
 37. 02/10. XXXVI Aplec del Centre Excursionista
 38. 09/10. La Menera - Sant Llorenç de Cerdans
 39. 16/10. Santa Bàrbara de Pruneres
 40. 23/10. Rasos de Tubau (Berguedà - Ripollès)
 41. 30/10. Cingles de Cerdà (Osona - Vallès Oriental)
 42. 05/11. Travessia d'Olot a Sant Martí del Canigó
 43. 13/11. Tombes antropomorfes de l'Avenc
 44. 20/11. Itinerari megalític de Roses
 45. 27/11. Travessia d'Olot a Beget
 46. 04/12. Pic del Gra de Fajol
 47. 06/12. XII Sortida de la fira de Sant Nicolau 
 48. 11/12. Portada del pessebre al Talló
 49. 18/12. Esmorzar a Finestres
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 Embardissada
 Amb l'atractiu recorregut per l'Alta Garrotxa, a
l'Embardissada celebrada l'any 2005 van participar-hi
1.103 persones i es va celebrar el dia 17 d'abril de
2005.
 La sortida es va fer a Oix i va anar cap a Ormoier,
Vila de Talaixa, el Toll, Pic de les Bruixes i Talaixa
seguint la resta d'itinerari fins a arribar altre cop a Oix.
 Cal remarcar que en aquesta edició hi va haver dos
accidents, un de més importància que l'altre, i que van
fer que l'organització decidís l'«obligatorietat» d'anar
assegurat en aquesta prova.
 
 Secció de BTT
 La secció de BTT del centre va realitzar un total de 12
sortides l'any 2005, a raó d'una sortida al mes.

Centre Excursionista d' Olot
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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 2005
  - Creació d'una plataforma de mercat d'emissions de
CO2 amb seu a Barcelona
 S'ha arribat a un acord entre el Departament
d'Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, SENDECO2 i la FFA per impulsar la
creació d'una plataforma de mercat de CO2eq amb seu
a Barcelona i amb l'objectiu de liderar el mercat de
l'Europa mediterrània.
 
 - Observatori del Medi Ambient i la Sostenibilitat a
Catalunya
 S'ha presentat l'informe sobre els objectius,

l'estructura organitzativa i l'estructura tècnica que
hauria de tenir el futur Observatori de Medi Ambient i
Sostenibilitat de Catalunya.
 
 - Projecte Priorat (programa LIFE de la UE)
 La FFA lidera un projecte Life sobre com fer
compatible el desenvolupament de la viticultura de
muntanya de la Unió Europea amb els objectius de la
Carta Europea del Paisatge. Aquest projecte compta
amb la participació dels cellers Mas Martinet, Perelada
i Domaine de Cabás.
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 - Llibre blanc sobre IT en el sector de la gestió dels
residus industrials
 Es continua l'elaboració del llibre blanc conjuntament
amb ATOS ORIGIN. Aquest projecte de llibre blanc
sobre IT en el sector de la gestió dels residus
industrials tracta de conèixer quina és 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. Tot això
tenint en compte la nova legislació respecte a aquest
tipus d'informació promoguda des de Brussel·les.
 
 - Estudi del sector econòmic del medi ambient a l'àrea
metropolitana de Barcelona
 S'ha realitzat una versió de l'estudi del sector econòmic
del medi ambient a l'àrea metropolitana de Barcelona
que amplia la mostra de l'estudi i detalla les
peculiaritats de l'àrea. 
 
 - Associació d'Empreses del Medi Ambient (ASEMA)
 S'ha creat l'Associació d'Empreses del Medi ambient,
amb seu a la FFA i d'àmbit espanyol. 
 
 - Projecte IESS - Diputació (2a fase)
 Consisteix a desenvolupar un model útil i innovador
(inèdit), que permeti cobrir amb eficiència la manca
d'un indicador de síntesi per fer el seguiment i la
projecció de les polítiques derivades de la sostenibilitat
de la gestió del municipi. Possibilita determinar
quantitativament el grau de progressió del municipi en
el seu camí cap a l'Agenda 21.
 Esdevé la guia de gestió interna del municipi. Està
pensat com a eina de gestió interna sense excloure la
possibilitat de difusió. Però amb vocació d'utilitat
quotidiana, en la gestió diària i de control dels PAM
(Plans d'Acció Municipal).
 
 - Presentació del 4t estudi sobre el sector econòmic del
medi ambient a Catalunya
 La presentació es va realitzar a la sala d'actes de La
Pedrera sota la presidència de l'honorable conseller
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Les
conclusions de l'estudi van tenir un important ressò als
mitjans de comunicació.
 
 - Tutoria sobre sostenibilitat a l'Escola Professional
dels Salesians de Sarrià
 Per segon any consecutiu, s'ha dut a terme una
tutoria sobre sostenibilitat a l'EPSS (Escola
Professional dels Salesians de Sarrià) en la qual es
parla en termes generals sobre què és la sostenibilitat
i com es pot ser més sostenible tant en l'àmbit
professional com particular.
 
 - 6es Jornades Fòrum Ambiental
 Enguany han tingut lloc les 6es Jornades Fòrum
Ambiental (els matins del 10 i l'11 de març de 2005)
que s'organitzen en dues sessions diferenciades:

 El cost de no tenir polítiques ambientals a l'àmbit
local, en què van intervenir alts càrrecs de
l'Administració Pública d'arreu de l'Estat espanyol;
 El cost de no tenir polítiques ambientals a l'empresa,
amb la participació de ponents experts en la temàtica i
de renom internacional.
 
 - 2n Fòrum Euromediterrani de Desenvolupament
Sostenible
 Els dies 8 i 9 de març es du a terme el 2n Fòrum
Euromediterrani de Desenvolupament Sostenible
organitzat per la FFA, ECOMED i la Cambra de
Comerç de Barcelona, amb la col·laboració
d'ASCAME. En aquesta edició es tracta el camí cap a la
creació de la zona de lliure comerç el 2010, l'alt cost de
no aplicar una política de sostenibilitat en el
mediterrani, i les grans oportunitats de negoci que
ofereix la regió mediterrània.
 
 - Premi Ciutat Sostenible 2005
 Es van lliurar els premis al final de la jornada sobre
el cost de no tenir polítiques ambientals a l'àmbit local.
L'acte va ser presidit per la diputada de l'Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona, la senyora
Núria Buenaventura, i per l'Alt Comissionat de
l'Ajuntament de Wuhan (Xina), el senyor Yin Zen
Tao, que va fer la conferència prèvia al lliurament.
 
 - Jornada tècnica: Automòbil i Contaminació. El repte
del Protocol de Kyoto
 Aquesta jornada es va dur a terme en col·laboració
amb l'ICAEN en el marc del Saló de l'Automòbil de
Barcelona.
 
 - LCM 2005
 Hem participat en l'organització i realització de la
conferència internacional sobre Life Cycle
Managment en l'edició del 2005.
 
 - Jornada sobre gestió de residus
 Aquesta jornada, en el marc del Saló Municipàlia (Fira
de Lleida), es planteja com dues taules rodones.
 
 - Presentació de l'Informe de l'Observatori de
Sostenibilitat d'Espanya
 La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC,
juntament amb la Fundació Fòrum Ambiental, organitza
la presentació de l'Informe sobre Sostenibilitat a
Espanya, a càrrec del senyor Domingo Jiménez-
Beltran, director de l'Observatori de Sostenibilitat
d'Espanya.
 
 - Presentació de l'Índex de Pressió Ambiental (IPA)
 Es presenta el llibre sobre l'Índex de Pressió
Ambiental, desenvolupat per la Fundació Fòrum
Ambiental i el Centre d'Economia Industrial, i editat
per aquest últim.
 
 - Bona pràctica de la FFA apareguda al catàleg «100
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Bones Idees»
 Com a signant del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, de l'Agenda 21 de Barcelona, la
Fundació Fòrum Ambiental ha participat exposant una
bona pràctica (ús d'equips multifuncionals) en el
catàleg «100 Bones Idees» publicat per l'Ajuntament
de Barcelona el tercer trimestre del 2005.
 
 - Ponència sobre «Creació d'una borsa de CO2»
 Es va participar a la jornada de Recoletos amb una
ponència sobre «Creació d'una borsa de CO2» en què
es van exposar els antecedents, els mecanismes
flexibles del protocol de Kyoto, els sistemes de comerç
d'emissions, els diferents mercats europeus i alguns
dels principals brokers. 

Fundació Fòrum Ambiental (FFA)

Pàgina 11 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

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 2005
  - Realització del programa de formació Ateneu
d'Educació Ambiental 
 Dins del marc d'un conveni de col·laboració entre la
SCEA i l'Ajuntament de Barcelona, s'ha programat
l'Ateneu d'Educació Ambiental. 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.
 
 - Curs d'Educació Ambiental a la UPCN

 A principis del 2005, la Universitat de Ponent de
Ciències de la Natura va proposar a la SCEA el
desenvolupament d'un curs d'educació ambiental a la
seu de la UPCN (Serós, Lleida), que s'iniciés durant
els cursos d'estiu de la pròpia UPCN i que continués
al llarg del curs 2005-2006. Tant des de la SCEA com
des de la UPCN es va valorar molt positivament tot el
procés realitzat.
 
 - Coordinació del Projecte Escoles Verdes, fins al juny
del 2005 
 Escoles Verdes és un projecte de caràcter
interdepartamental dels departaments de Medi
Ambient i d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
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La coordinació i execució tècnica recau en la SCEA. El
projecte parteix de la necessitat d'implantar als
centres educatius de Catalunya plans de cohesió
ambiental com a base dels plans d'actuació i accions
concretes per a l'ambientalització dels centres i els seus
projectes curriculars.
 
 - Projecte Canvi Climàtic 
 Durant l'any 2005 s'han consolidat els contactes per
formar part d'un projecte europeu liderat pel Field
Studies Council d'Anglaterra. La Comissió Europea, a
través del Programa Sócrates-Minerva, ha seleccionat
la proposta per desenvolupar, al llarg de dos anys, la
creació i difusió d'un joc en línia sobre el canvi climàtic
(el règim de comerç d'emissions) per a escoles de
secundària (13-19 anys) de la UE.
 
 - Joc «Els camins de l'aigua dolça»
 Durant la participació de la SCEA a la Fira del Fòrum
Universal de les Cultures de Barcelona, l'any 2004, es
va formar un grup de treball que va crear el joc «Els
camins de l'aigua». Enguany s'ha presentat una
proposta d'avaluació del joc (de dinàmiques i de
materials) a les subvencions que el Departament de
Medi Ambient i Habitatge atorga a entitats, la qual
s'ha concedit.
 
 - Vine a la biblioteca a llegir, jugar i aprendre sobre
sostenibilitat: lectures i jocs ambientals per a infants a
les biblioteques
 Enguany s'ha presentat aquest projecte a les
subvencions de temàtica d'educació ambiental dels
districtes de Barcelona. El projecte sintèticament
consisteix en el disseny, la programació i realització de
tallers de lectures i jocs ambientals per a infants de 6 a
9 anys.
 
 - 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 d'un 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.
 
 - Trobada Nacional d'Entitats d'Educació Ambiental

 Durant el mes de novembre es va celebrar, com cada
any, la Trobada d'Entitats d'Educació Ambiental
d'àmbit estatal. Enguany va ser organitzada per la
SBEA (Societat Balear d'Educació Ambiental) i va
tenir lloc a Binifaldó (Mallorca). L'objectiu de la
trobada era fer una anàlisi de la dinàmica de les
diferents entitats i promoure propostes de futur per
afavorir la participació, l'intercanvi i el
desenvolupament de projectes conjunts. Es va
desenvolupar amb gran èxit gràcies a la participació de
10 entitats estatals.
 
 - Col·lecció Monografies d'Educació Ambiental
 Aquesta col·lecció és un projecte editorial impulsat
conjuntament per la Societat Balear d'Educació
Ambiental, la Societat Catalana d'Educació Ambiental
i l'Editorial Graó. Fins al moment s'han publicat 11
llibres, alguns en doble versió, catalana i castellana. 
 
 - Sortides de la SCEA
 Les visites a equipaments que organitza la SCEA
tenen la voluntat de mostrar diferents iniciatives
d'educació ambiental i esdevenir un temps de trobada i
debat entre els educadors. L'any 2005 es va fer una
sortida a la Punta de la Móra que va ser molt ben
valorada per tots els participants.
 
 - Durant l'any 2004 la SCEA va participar en les
reunions ordinàries del Consell Consultiu de Collserola.
 
 - Un representant de l'entitat participa 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 2005
  Les activitats de l'associació ATA es porten a terme
bàsicament al Centre de Reproducció de Tortugues de
l'Albera. Durant l'any 2005 han estat les següents:
 
 Cria en captivitat
 
 - Tortuga mediterrània de l'Albera: 263 naixements. 
 Aquestes tortugues s'alliberaran al PN de l'Albera,
per tal de reforçar les poblacions existents. Aquest any
hem alliberat a l'Albera 182 tortugues mediterrànies.
 
 - Tortugues mediterrànies no originàries de l'Albera: 41
naixements. 
 Aquestes tortugues seran alliberades al PN del
Garraf. Fruit de donacions de particulars, hem recollit
al CRT un total de 106 tortugues mediterrànies
(Testudo hermanni) que igualment s'han destinat al
projecte de recuperació d'aquesta espècie al Garraf.

 
 - Tortuga de rierol: 12 naixements. S'han pogut
alliberar 38 exemplars a l'Albera, 6 exemplars als
aiguamolls de l'Empordà, i 3 exemplars al PN del Cap
de Creus. 
 
 - Tortuga d'estany: 38 naixements. Aquest any s'ha
iniciat un projecte LIFE de la UE per tal de recuperar
l'antiga població extingida de tortuga d'estany de la
zona del baix Ter. Aquest projecte és 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, aquesta passada primavera
s'han alliberat els primers vuit exemplars de tortuga
d'estany (Emys orbicularis) a l'estany de Boada, al
Baix Empordà.
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 - Tortuga marginada: 8 naixements. Es traslladaran a
Itàlia per tal de contribuir al projecte de recuperació
d'aquesta espècie a l'illa de Sardenya.
 
 - Tortuga del Sahel: 15 naixements. Enviades al
Senegal per tal de ser alliberades a la Reserva Natural
del Ferlo, l'únic indret d'aquest país on encara
persisteix una petita població natural d'aquestes
tortugues gegants i on es treballa per la seva
conservació. 
 
 
 Educació ambiental
 
 Aquest darrer any 2005 han passat per les
instal·lacions del CRT un total de 10.123 visitants,
xifra sensiblement inferior a la de l'any anterior però
similar a la de fa dos anys. D'aquests, quasi 2.000 han
estat escolars, amb els quals s'ha treballat
desenvolupant el treball pedagògic adaptat a cada grup
d'edat.
 
 La feina de divulgació i conscienciació als ciutadans i
sobretot als escolars és bàsica per a qualsevol projecte
de conservació. Cada vegada augmenta més el
coneixement de la problemàtica de la conservació de les
nostres tortugues.
 
 Com cada any, organitzat pel PN de l'Albera, va tenir
lloc el mes de maig la festa de la tortuga en la qual
van participar tots els escolars dels pobles de l'Albera.
 
 Gràcies al conveni que té el CRT de l'Albera amb la
Universitat de Girona hem pogut, aquest any,
continuar col·laborant en la formació d'estudiants de
biologia.
 
 
 Investigació i treballs de camp
 
 - Cartografia de les zones sensibles per a la tortuga
mediterrània dins les reserves naturals de l'Albera.
Aquest treball consisteix a crear una sèrie de capes
cartogràfiques on apareixen la topografia, composició de
sòl, pendents i cobertures vegetals i on s'hi han
sobreposat les més de mil cites de tortugues trobades
en els darrers anys, així com la localització de quasi dos-
cents nius. Aquest estudi serà una bona eina per tal de
gestionar més acuradament les activitats humanes
que es puguin fer dins les reserves naturals, per tal
que tinguin el mínim d'incidència sobre les poblacions
de tortuga mediterrània a l'Albera.
 
 - Estudi d'alimentació de la tortuga mediterrània.
Aquest any 2005 hem continuat treballant juntament
amb tècnics de la Universitat Autònoma de Barcelona
per tal de fer analítiques dels excrements de tortugues
trobades a la natura. De moment s'ha observat que la

dieta de la tortuga mediterrània a l'Albera es compon
de 49 espècies vegetals. Aquests treballs hauran de
prosseguir per tal de recollir més informació.
 
 - Estudi de caracterització de la morfologia de la
tortuga mediterrània a l'Albera. Aquest treball
consisteix a prendre més de quaranta mesures a cada
un 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.
 
 - Estudi genètic de les diferents poblacions de
tortuga mediterrània a Europa. 
 Aquest estudi s'està portant a terme a la Universitat de
Montpeller. De les tortugues de l'Albera hem recollit
52 mostres de sang per tal de ser analitzades. Els
resultats d'aquest estudi encara no estan disponibles.

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 2005
  Exposicions temporals
 
 - Pessebre singular: del 24 de desembre de 2004 al 22
de gener de 2005.
 
 - Les talles del bosc: del 4 de febrer al 9 de març de
2005. 
 
 - Escultures en fusta de Pere Ripoll Ripoll (Sant
Hilari Sacalm). 
 
 - Cordovans i guadamassils: de l'11 de març al 2 de
maig de 2005. 
 

 - Exposició de la col·lecció de Ramon Genís i Bayés,
«Cordovans i guadamassils»,
 Fundació Caixa de Girona. 
 
 - Vè Concurs fotogràfic de l'HG de Vic: del 6 de
maig al 12 de juny de 2005. 
 
 - Exposició de 69 fotografies que tenen com a tema
l'aigua i que han estat realitzades per 28 participants
del món de la sanitat de la comarca d'Osona. Hospital
General de Vic. 
 
 - L'home i els animals: del 14 de juny al 31 de juliol
de 2005.
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 - Exposició que explica les relacions home-medi de
quatre espais naturals: el Parc Nacional de Cevennes,
el Parc Internacional de La Amistad, el Parc Natural
del Montseny i el Parc de Saguenay. Diputació de
Barcelona. 
 
 - Torna, torna Serrallonga: del 2 al 31 d'agost de
2005. 
 
 - Exposició de EduCa Viladrau amb la col·laboració del
CCEN i la Diputació de Girona.
 
 - Peixos d'aigua dolça de Catalunya: del 2 de setembre
fins al 25 d'octubre de 2005. 
 
 - Exposició de peixos d'aigua dolça de Catalunya
dissecats. Col·lecció particular del Sr. Pere Font. 
 
 - La Lola de la Figuera: 12 d'octubre al 13 de
novembre de 2005. 
 
 - Una història poc coneguda del Montseny: exposició
que presenta la vida poc coneguda d'un personatge
arrelat al Montseny i les seves relacions amb el món de
la cultura. Ajuntament de Viladrau - Fira de la
Castanya.
 
 - Concurs Fotofira. Fira de la Castanya, del 6 de
novembre fins al 31 de desembre de 2005. Organitza:
Fira de la Castanya.
 
 - Obra gràfica de la Fira de la Castanya: del 14 de
novembre al 31 de desembre de 2005. Exposició de tot
el material gràfic de les edicions de la Fira de la
Castanya de Viladrau. 
 
 
 Trobades al centre. Activitats
 
 - Assemblea de pescadors: 26 de febrer. Organitza:
Associació de Pescadors de Viladrau.
 
 - Celebració de la junta de l'Associació de Joves
Empresaris de Catalunya: 11 de març. Organitza:
Associació de Joves Empresaris de Catalunya.
 
 - Assemblea de la comunitat de veïns de la urbanització
Les Guilleries: 12 de març. Organitza: comunitat de
veïns de Les Guilleries. 
 
 - Audició dels alumnes de l'Aula de Música de
Viladrau: 13 de març. Organitza: Aula de Música de
Viladrau.
 
 - Curs de formació de manipuladors d'aliments: 15 de
març. Organitza: Ajuntament de Viladrau.
 
 - Dia mundial de l'aigua. 

 
 - El Montseny. Fòrum d'Opinió. 2a edició dels Diàlegs de
l'Aigua: 2 d'abril de 2005. Organitza: CCEN/EduCa
Viladrau.
 
 - Trobada de museus i equipaments de l'aigua de
Catalunya.
 
 - El Meridià Verd a peu i en bicicleta. 31 d'abril i 1 de
maig. Organitza: Probikeclub-Intemperie.
 
 - 11a edició dels Jocs Florals a Viladrau: 23 d'abril.
Organitza: AMPA del CEIP Els Castanyers. 
 
 - Cloenda de la setmana de la diversitat cultural del
CEIP Els Castanyers de Viladrau: 23 d'abril.
Organitza: AMPA del CEIP Els Castanyers.
 
 - Acte de cloenda fi de curs del CEIP Els Castanyers. 
 
 - El Montseny: Fòrum d'Opinió 2005. Col·loqui de
l'arbre i del bosc. Intercanvi d'opinions: 18 de juny.
Organitza: CCEN/EduCa Viladrau.
 
 - Col·loqui: Arbres d'interès local. 
 
 - Passejada comentada pels vorals de Viladrau.
 
 - Presentació del llibre Guia dels arbres d'interès
local de Mollet del Vallès. Exemples d'aplicació de la
Norma Granada. 
 
 - Audició de final de curs de l'Aula de Música de
Viladrau (curs 2004-05): 19 de juny. Organitza: Aula
de Música de Viladrau.
 
 - Festa de cloenda curs 2003-2004 de la llar d'infants
Les Paitides: 23 de juliol. AMPA llar d'infants. 
 
 - Lliurament del 23è Premi Montseny de Poesia.
Certamen literari. Conferència a càrrec de del Sr.
Ainaud de Lasarte: 6 d'agost. Organitza: Associació
d'Amics del Montseny. 
 
 - Estiu bandoler. Sopar bandoler: 20 d'agost.
Organitza: CCEN/Daina. 
 
 - Culturaigua. 1a Festa Cultural de l'Aigua a
Viladrau: 27 d'agost.
 L'aigua font de reflexió. Xerrada-vermut a càrrec de
José Luis Gallego, periodista ambiental, director del
suplement de medi ambient de La Vanguardia i
col·laborador del programa «Els matins de TV3». 
 L'aigua, brolla l'espectacle. Lloll Bertran i Celdoni
Fonoll presenten el seu espectacle musical. Ocells,
herbes, aigua i cançons... i altres diversions.
 
 - Lliurament de premis del 8è concurs de pintura
ràpida Viladrau: 28 d'agost. Organitza: Associació
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d'Amics del Montseny. 
 
 - Presentació del llibre Viladrau, un munt de noms i
d'imatges de Ferran Tolosa. 10 de setembre. 
 
 - Trobada anual de Llars de l'Amistat Cheshire.
Usuaris de la residència per a grans disminuïts físics
Joan Trias de Barcelona. 
 
 - Atorgament dels guardons de La Castanya de Plata,
el Pelló de Plata i el Castanyer de Plata de la 11a edició
de la Fira de la Castanya. Atorgament del guardó
Muntanya d'Ametistes: 28 d'octubre. Organitza: Fira
de la Castanya. 
 
 - Tast gastronòmic de la Fira de la Castanya: 30
d'octubre. Organitza: Fira de la Castanya. 
 
 - III Tertúlies del Castanyer. Els castanyers, una crisi
en camí de solució. 6 de novembre de 2005. Organitza:
CCEN/EduCa Viladrau.
 
 - Passejada: Passat, present i futur dels castanyers.
10a caminada popular ACEV de Viladrau. El camí de
les fonts i els castanyers: 13 de novembre. Organitza:
Associació Cultural i Esportiva de Viladrau.
 
 - Assemblea General de l'Associació d'Amics de
l'Aplec de Matagalls: 27 de novembre.
 Organitza: Associació d'Amics de l'Aplec de
Matagalls.
 
 - Concert de Nadal dels alumnes de l'Escola de
Música de Viladrau: 18 de desembre. Organitza:
Escola de música.
 
 
 Trobades al centre. Activitats continuades de caràcter
local 
 
 - Sales d'assaig del grup de teatre de l'ACEV.
 
 - 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 i celebració de la Festa de l'Arbre. 
 
 - AMPA. Celebració dels jocs florals i 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 de Les
Guilleries. 
 
 
 Col·laboració amb entitats i activitats locals 
 
 - Aula de música 
 
 - CEIP Els Castanyers
 
 - AMPA
 
 - Altres associacions
 
 
 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. 2006

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 2005
  - Promou i participa en el I Curs d'Estiu d'Ecologia
Política a la Universitat de Girona, de l'11 al 15 de
juliol.
 
 - Promou i participa en el I Simposi d'Ecoliteratura al
CCCB, del 2 al 4 de juny.
 
 - Participa en la Primera Jornada de Periodisme
Ambiental a l'Aiguabarreig, promoguda per la
Universitat de Ponent de Ciències de la Natura, el 19
de juliol.

 
 - Igualment, en les Jornades Volcàniques d'Olot, en
les Jornades d'Energies Renovables de la Bisbal
d'Empordà i en les d'Ecologia Marina i Medi Ambient
de Palafrugell.
 
 - Publica la revista de pensament ecologista Userda i
manté el bloc Ecodiari.
 
 - Participa al Dia de la Terra amb un estand propi.
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 - Podeu trobar informació detallada de tots aquests
esdeveniments als diversos números editats d'Userda
durant l'any 2005 (http://www.userda.cat).    

Col·lectiu Userda (Associació Catalana de Comunicació Ecologista)
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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 2005
  - 5 de febrer 2005: Fira de la Candelera a Molins de
Rei. Debat sobre generació distribuïda.
 
 - 23-24 d'abril 2005: Dia de la Terra. Demostracions
d'energia solar d'ús quotidià
 i demostració del vehicle electricosolar Kewet.
 
 - 7-8 de maig 2005: BioCultura. Demostracions
d'energia solar d'ús quotidià
 i demostració del vehicle electricosolar Kewet.
 
 - 14-15 de maig 2005: Fira Natura de Torelló.
Demostracions d'energia solar d'ús quotidià i
demostració del vehicle electricosolar Kewet.
 

 - 27 al 29 de maig 2005: Fira Exposalud. Demostració
del vehicle electricosolar Bellier.
 
 - 1-2 de juny 2005: Rallie Phebus. Assistència amb
el Bellier electricosolar a la sortida de Figueres. 
 
 - 3 de juny 2005: Premi Ones Mediterrània a
Tarragona. Recollida del premi concedit a ADTS pel
vehicle electricosolar Bellier.
 
 - 8 de juny 2005: Fòrum de Barcelona. Assistència a
la 20a Conferència Fotovoltaica per divulgar el Ral·li
Solar.
 
 - 24 de setembre 2005: Fira ambiental de Malgrat de
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Mar. Demostració del vehicle electricosolar Bellier. 
 
 - 25 de setembre 2005: Organització del Ral·li Solar
de Barcelona. Plaça del Fòrum.
 
 - 27 de setembre 2005: Cursa dels transports PTP. 
 
 - 2 d'octubre 2005: Eco-Sant Cugat a Sant Cugat de
Sesgarrigues. Demostració del vehicle electricosolar
Bellier.
 
 - 8 d'octubre 2005: IV Trobada Solar a
Torredembarra. Demostració del vehicle electricosolar
Bellier i utilitats quotidianes solars.
 
 - 9 d'octubre 2005: Demostració a Vic. Demostració del
vehicle electricosolar Bellier. 
 
 - 20 d'octubre 2005: Vehicles alternatius al Fòrum.
Ponència sobre els vehicles elèctrics. 
 
 - 21-22-23 d'octubre 2005: Eco-Viure a Manresa.
Demostració del vehicle electricosolar Bellier.
 
 - 12-13 de novembre 2005: Barcelona. Pràctiques de
mesura ambiental GEA. 

Associació per a la Divulgació de Tecnologies Sostenibles (ADTS)
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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 2005
Camins de ronda 
 - Ens hem adreçat al director general de Costes de
Madrid perquè ens informi sobre l'estat del projecte
del camí de ronda del Pinell de Llafranc. Ens respon
que l'Ajuntament ha de procedir a l'expropiació dels
terrenys que ocupen el camí de ronda.
 
 Ens adrecem a l'Ajuntament de Palafrugell i al Sr.
Jordi Pujol (que ens va donar el seu suport perquè el
camí de ronda del Pinell portés el nom de Ricard
Viladesau), i els fem conèixer la resposta que ens va
donar el director general de Costes. 
 
 - L'Ajuntament de Cadaqués ens comunica que ha
sortit favorable la sentència del jutjat contenciós
administratiu núm. 1 de Girona que defensa com a
públic el camí de ronda que porta a Cala Guillola. Però
la part demandada ha presentat un recurs d'apel·lació. 

 
 - El 16/06/05 presentem instància a l'Ajuntament de
Palafrugell, en motiu d'al·legacions al POUM (Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal), i sol·licitem que el
camí de ronda del terme municipal de Palafrugell
s'inclogui en el POUM com una prioritat. 
 
 - El 05/08/05 ens adrecem al conseller Sr. Salvador
Milà, per tal que ens informi de l'estat actual del
projecte del camí de ronda del Golfet del terme
municipal de Palafrugell. Ens respon que aquest tram
de camí l'han passat al Ministeri de Medi Ambient a
Madrid. 
 
 - El 15/08/05, amb motiu de la malaurada mort de la
jove de 22 anys Neus Casellas Carreras, veïna de
Palafrugell, al camí de ronda d'Aigua Xelida, el mal
estat del qual havia reivindicat la nostra associació en
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una instància adreçada a l'Ajuntament de Palafrugell el
05/11/97, es fa un comunicat de premsa i es lliura una
còpia de la instància i del reportatge del programa Gran
Angular de TVE, emès els anys 1999 i 2000, a la
comissaria dels Mossos d'Esquadra de La Bisbal
perquè sigui lliurat al jutjat instructor del cas. 
 
 - El 19/11/05 presentem instàncies als consells
comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i al de la Selva,
per tal que els camins de ronda de la Costa Brava
siguin incorporats als indrets catalans que poden ser
considerats patrimoni de la humanitat i fer un sol camí
de ronda de Blanes a Portbou. 
 
 - El 24/11/05 adrecem instància a l'Ajuntament de
Calonge per denunciar que s'ha tancat el pas amb la
col·locació d'uns portals de ferro al GR-92 i el camí de
ronda entre Cala Can Cristos i la platja de Ses
Torretes en el sector del mirador del Putxet.
 Pel mateix assumpte ens hem adreçat a la Direcció
General de Costes del Ministeri de Medi Ambient a
Madrid. Posteriorment l'Ajuntament de Calonge ens
comunica per escrit que farà enderrocar les obres
il·legals denunciades. Aquest fet també va tenir
repercussió als mitjans de comunicació: Diari de Girona
i TVE al programa Catalunya Avui.
 
 Medi ambient 
 - La nostra associació ha demanat la suspensió de la
«garoinada» de Palafrugell 2005, mostra gastronòmica
que fomenta l'extracció i el consum massiu de
garoines, ja que podria posar en perill la cadena
biològica de les espècies marines del nostre litoral. 
 
 - La nostra associació ha donat suport a la Plataforma
Salvem Es Cars de Tossa de Mar i a l'Associació
Amics de Tossa Club UNESCO per al paratge d'Es
Cars. 
 
 - Respecte a l'arbreda dels arbres enfonsats de
Palamós, ens vam entrevistar amb el Síndic de Greuges
de Palamós i vam presentar al·legacions a
l'Ajuntament, però finalment aquest ha aprovat tallar
els arbres per fer-hi una llar d'infants.
 
 - Referent a la conservació de la Pineda d'en Gori, al
sector de Castell, entre les platges de Cala s'Alguer i
la Fosca del terme municipal de Palamós, que aquesta
associació havia demanat que es preservés, finalment
l'Ajuntament ha optat per construir-hi habitatges en
un sector. 
 
 - El 26/09/05 adrecem instància a l'Ajuntament de
Palafrugell per demanar explicacions per la destrossa
d'una pineda que ha provocat un important moviment
de terres i un fort impacte ambiental a la muntanya de
Sant Sebastià, al sector del Pinell. Aquesta zona
pertany al PEIN muntanyes de Begur. 
 

 Patrimoni 
 - Hem col·laborat amb l'Associació de Veïns de Sant
Joan de Palamós per dur a terme l'estàtua de Mossèn
Gumersind Vilagran, ubicada a la plaça que porta el
mateix nom. 
 
 - El 30/05/05 ens hem adreçat al Sr. Josep Quintanas,
director dels Serveis Territorials de Girona del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, per demanar-li que, en relació amb la
parròquia romànica de Fitor del terme municipal de
Forallac, es duguin a terme totes les obres de
restauració previstes. 
 
 Cultura 
 - Hem sol·licitat, una vegada més, que la Generalitat
de Catalunya concedeixi el Premi Internacional
Catalunya al Sr. Federico Mayor Zaragoza.
 
 - Hem donat suport a TV Costa Brava perquè passi a
formar part dels canals digitals.
 
 - Ens hem adherit a la campanya de donar suport a
l'Estatut d'Autonomia. 
 
 - Hem escrit una dedicatòria en el llibre de condol per
la mort del mestre i compositor de sardanes Sr. Ricard
Viladesau i Caner.
 
 - Ja fa temps, el 31/03/04 ens vam adreçar al Defensor
del Poble a Madrid per sol·licitar-li que el temps del
servei militar obligatori passi a computar en la vida
laboral com a cotitzat a la Seguretat Social. El
03/10/05 adrecem una carta al president de la
Generalitat de Catalunya per fer-li conèixer aquest fet
arran de la publicació al Diari de Girona de data
28/09/05 que «el Congrés dels Diputats va aprovar
per unanimitat una proposició no de llei que emplaça el
Govern central a estudiar la possibilitat de reconèixer
el servei militar obligatori i la prestació social
substitutòria com a períodes de temps cotitzats». 
 
 - El 30/04/05, en la reunió de l'assemblea general de la
Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO,
celebrada a la seu del Club d'Amics de la UNESCO
de Barcelona, es va demanar que es reconeguin els
certificats de llengua catalana obtinguts durant la
clandestinitat a l'època de la dictadura franquista,
com ara els certificats de l'Acadèmia Faristol. 
 
 - El 26/11/05 en la reunió de la Federació Catalana
d'Associacions i Clubs UNESCO celebrada a
Vilanova i la Geltrú, vam proposar que fos
l'Associació d'Amics de la UNESCO de Sant Adrià de
Besòs qui dugués a terme la proposta del
reconeixement del Circ Raluy per la UNESCO.
També es va proposar que l'Associació d'Amics de la
UNESCO de Girona demanés el reconeixement per
part de la UNESCO del mestre i compositor Ricard
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Viladesau i Caner, ja que tot el seu llegat musical i
instrumental ha estat donat a la ciutat de Girona. 
 
 Cooperació 
 - Col·laborem amb la UNICEF de Girona en la venda
de roses per a la diada de Sant Jordi i la venda de
nadales durant la campanya de Nadal.
 
 - Hem donat suport a la iniciativa del Futbol Club
Barcelona per al partit per la pau que es va jugar el
29/11/05 entre el FCB i un combinat Israel-Palestina. 

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 2005
Curs de micologia 
 Amb aquest curs ens centrem en determinats gèneres
de bolets. 36 persones, del 29 setembre al 18 octubre.
 
 Activitats per a joves
 Amb aquestes activitats es pretén transmetre als
joves uns valors de respecte cap al medi ambient.   -
14 de maig: visitem el CRAM.
 - 12 de juny: baixem el Ripoll amb bicicleta!

 - 8 i 9 d'octubre: anem a buscar bolets.
 - 17 de desembre: Sant Llorenç.
 
 Cicle de xerrades sobre la sostenibilitat en la vida
quotidiana
 Les quatre xerrades del cicle pretenien mostrar
diversos aspectes de la vida quotidiana de cadascú i
la seva relació amb el medi ambient. 20 persones, del 8
al 17 de març.
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 Curs de salut i medi ambient
 Es va programar aquest curs com a introducció al
coneixement de diferents elements que afecten
l'ecosistema urbà i la població humana en concret. 34
assistents, del 9 al 23 de novembre.
 
 Activitat d'acció ambiental
 - La crisi de les infraestructures de mobilitat a
Catalunya. S'han organitzat des de la CQC les
jornades «La crisi de les infraestructures de mobilitat
a Catalunya». 26 i 27 d'abril, 35 persones.
 
 - Jornades sobre mobilitat, transport i canvi climàtic.
S'han organitzat aquestes jornades els dies 25 i 26 de
novembre, amb 164 persones. 
 
 Excursions per conèixer espais naturals
 Torrent de les Arenes, vall d'Horta, el Berguedà, el
Pla de la Calma-Tagamanent, el pic de l'Infern-
Bastiments, Taga, el Rodal de Sabadell i les Guilleries.
 
 Sortim amb la canalla
 S'han començat a organitzar sortides dirigides a
famílies. 
 
 Estades
 - Estades d'estiu: 23 i 24 juliol a la Cerdanya.
 
 - Estades d'hivern: del 8 al 12 desembre al delta de
l'Ebre.
 
 Hores cargol i projecció de diapositives
 Mensualment s'ha organitzat una xerrada o una
projecció de diapositives.
 
 Educació ambiental per a centres d'ensenyament 
 - Programa d'educació ambiental de l'Adenc.
 
 - Programa «Ciutat i escola», amb l'Ajuntament de
Sabadell.
 
 - Programa «Integrat d'educació ambiental», amb
l'Ajuntament de Terrassa.
 
 - Activitats amb centres d'ensenyament de Sant
Quirze.
 
 Campanya «Una gla, un arbre»
 Amb l'objectiu de sensibilitzar els escolars de la
importància de tenir cura dels nostres boscos. S'han
apuntat 3.283 alumnes als quals es van distribuir
1.097 glans.
 
 Campanya de prevenció de residus municipals a
Terrassa
 Hem col·laborat en un projecte de reducció de residus
al barri de Sant Pere de Terrassa. De març a octubre, la
campanya «A Sant Pere reduïm els residus» té

l'objectiu de garantir el dret que tenim tots els
consumidors i consumidores a comprar sense generar
tants residus.
 
 L'altra hipoteca, l'hipoteca del planeta
 S'emmarca en un plantejament global que té per
objectiu difondre una filosofia de vida més
sostenible. S'han elaborat i distribuït uns cartells
encartats en alguns diaris de la comarca.
 
 Quinzena edició de la Mostra de Bolets de Sabadell
 La mostra de bolets «Sabadell tocat del bolet» va
tenir lloc del 15 al 21 d'octubre. Es va exposar una
col·lecció completa de bolets frescos de les diferents
contrades. 
 
 Cinquena edició de la  Mostra de Bolets de Terrassa
 La Mostra de Bolets de Terrassa va tenir lloc del 5 al
9 de novembre.
 
 Mostra de Bolets de Sant Cugat
 Del 29 al 31 d'octubre vam organitzar la primera
exposició de bolets a Sant Cugat.
 
 Exposició Fotografia II Instants de Natura
 El recull de les fotografies seleccionades del II
Concurs de Fotografia ha visitat els municipis de
Granollers, Sabadell i Castellar del Vallès.
 
 Concurs Fotografia Natura
 A la tardor es va convocar la tercera edició del concurs
de fotografia de natura.
 
 Estudis
 - Pla d'acció per a la conservació de la biodiversitat a la
plana del Vallès.
 L'estudi té com a objectiu realitzar una diagnosi de
la xarxa dels principals espais naturals de la plana del
Vallès que cal preservar. A partir d'aquesta diagnosi
es pretén proposar diferents instruments de protecció i
gestió.
 
 - Síntesi de propostes per a la planificació territorial del
Vallès.
 S'està elaborant un document que recull una breu
diagnosi territorial i una proposta de planejament
sobre espais naturals, infraestructures i sistemes
urbans al Vallès. 
 
 - Seguiment de papallones diürnes.
 Es col·labora amb el programa CBMS, a la zona de
la serra de Sant Iscle. S'obtenen dades de l'estat de les
poblacions i la migració, que passen a formar part del
conjunt de dades de tota Catalunya i permet treure
conclusions sobre l'estat del territori.
 
 - Cens d'ocells del riu Ripoll.
 S'ha realitzat un cens d'ocells que es troben a
diferents èpoques al riu Ripoll. 
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 Publicacions
 - Estudi «Infraestructura de transport col·lectiu i
mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona. Una
aplicació al Vallès».
 
 - S'han editat tres números d'Ecoadenc i cinc
d'Ecobreus.  

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 2005
- Conveni de col·laboració entre el Consorci de les
Vies Verdes de Girona i la Fundació ECA Global per
al projecte de la Ruta de la Sal de la Vida. Consolidar
la ruta de Sant Feliu/Platja d'Aro fins a la Vall de
Núria, a través de les vies verdes.
 
 - Conveni de col·laboració entre la Fundació ECA
Global i l'empresa PAYMA COTAS, S.A.U.
 
 - Escoles verdes. La Fundació ECA Global ha prestat
la seva col·laboració al col·legi d'Educació Infantil i
Primària Sant Miquel de Miralcamp, a Lleida, per
donar suport a la seva participació en el programa
«Escoles Verdes», l'objectiu del qual és promoure i
tractar l'educació ambiental als centres educatius.    

Fundació ECA Global
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEURE
FORMATIU

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEURE FORMATIU
C/ Sant Cap, 30
25612 LES AVELLANES I SANTA LINYA ( LES AVELLANES )
NOGUERA
Telèfon: 607838780
Fax: 
E-mail:
Web:
             aclleure@yahoo.es
          www.ascalfo.org

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

Nombre d'associats:                                   300

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, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Turisme sostenible, Comunicació i
educació ambiental

Objectius:
- Desenvolupar activitats i projectes de reforç
pedagògic, o compensatoris de les activitats escolars,
que suposin un aprofundiment en l'adquisició de
competències bàsiques, en àmbits extraescolars.
 
 - Aprofundir en la valorització dels territoris mitjançant
la creació de projectes pedagògics i altres activitats per a
diferents públics, amb l'objectiu d'aportar un
coneixement més ampli als visitants d'aquelles zones
en els àmbits ambiental, cultural i social dels territoris.

Memòria d'activitats de l'any 2005
  - 02/01- 04/01: IMPIC (tallers de xapes i de
petjades), Parc de Nadal, Balaguer. 300 participants.
 
 - 11-12-13-14/04: IES Canigó (crèdit de síntesi), casa
de colònies Els 4 Vents, convent de les Avellanes. 70
participants.
 
 - 11-12-13-14/04: IES Canigó (crèdit de síntesi),
alberg Era Garona, Salardú, Val d'Aran. 70
participants.
 
 - 19-20-21/04: IES Costafreda (crèdit de síntesi), casa
de colònies Els 4 Vents, convent de les Avellanes. 35
participants.
 
 - 19-20/05: CC El Carme (colònies), casa de colònies
Els 4 Vents, convent de les Avellanes. 45 participants.

 
 - 10/06: ZER Pedrera (colònies), casa de colònies Sant
Josep del Molí, Tartareu. 55 participants.
 
 - 17-18/06: CC Anunciates (colònies), casa de colònies
Els 4 Vents, convent de les Avellanes. 37 participants.
 
 - 02/07-15/07: Camp de treball La Pica Roja per a
joves de 15 a 17 anys de diferents comunitats
autònomes de la península, refugi de la Tolla, estació de
trens de Vilanova de la Sal. 28 participants.
 
 - 17/07-30/07: Camp de treball internacional Els
Trullets per joves europeus de 18 a 28 anys, Algerri.
22 participants.
 
 - 01/08-10/08: Camp de treball Flor de Neu per a
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joves de 15 a 19 anys de l'Esplai Flor de Neu de Sant
Vicent dels Horts, refugi de la Tolla, estació de trens de
Vilanova de la Sal. 22 participants.
 
 - 19/08-27/08: Camp de treball La Tolla per a joves
catalans de 14 a 17 anys, salines de Vilanova de la
Sal, la Noguera. 34 participants.
 
 - 21-22-23/09: CEIP Espiga (colònies), casa de colònies
Els 4 Vents, convent de les Avellanes. 61 participants.
 
 - 03/10-05/10: Escoles Alba (colònies), casa de colònies
Els 4 Vents, convent de les Avellanes. 53 participants.
 
 - 05/10-07/10: Escoles Alba (colònies), casa de colònies
Els 4 Vents, convent de les Avellanes. 54 participants.
 
 - 14/10: CEIP Pinyana (colònies), casa de colònies Sant
Josep del Molí, Tartareu. 68 participants.
 
 - 28/10: ZER Pedrera (colònies), casa de colònies Els 4
Vents, convent de les Avellanes. 60 participants. 

Associació Catalana de Lleure Formatiu
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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 2005
  - Festa de la Nit de Sant Joan 
 La Comissió Executiva del 28 de maig de 1971 va
crear el Premi de la Nit de Sant Joan que, amb caràcter
anual, s'ha de concedir a l'escola o institució docent
d'Eivissa i Formentera que més s'hagi distingit per
algun treball d'equip sobre qualsevol tema relacionat
amb les Pitiüses. La festa de concessió del premi se
celebra la nit de Sant Joan al poble o la parròquia
corresponent a l'escola guanyadora.
 
 - XXXIè Curs Eivissenc de Cultura: Eivissa fa
cinquanta anys? Del 7 al 12 de novembre de 2005.
 
 - Cursos de català per adults (grups A1, A3, B, C i D).

 
 - Premi Baladre 
 L'Institut d'Estudis Eivissencs convoca, dins dels
actes programats per al Curs Eivissenc de Cultura,
que se celebra anualment, el premi literari Baladre. 
 
 - Grup de coneixement del medi
 Cada any, el nostre grup organitza una sèrie de
sortides al voltant de l'illa. Es tracta d'unes caminades
per racons als quals molt sovint els cotxes no poden
arribar i que permeten conèixer llocs encara intactes. 

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 2005
  - Fàbrica del Sol: El projecte consisteix en la
rehabilitació i remodelació d'un edifici modernista situat
al barri de la Barceloneta, a Barcelona, per convertir-
lo en un ecocentre urbà: un espai obert al públic de
demostració, informació i formació de tecnologies i
solucions sostenibles.
 
 - Projecte TREAM: Projecte sobre consums
energètics a la llar i com aconseguir una millor
eficiència energètica.
 
 - Biocombustibles: Ecoserveis difon a Catalunya una
tecnologia que ha estat principalment utilitzada al
nord d'Europa i que s'està desenvolupant amb molt
èxit arran de la pujada constant dels preus del petroli i

de les repercussions ambientals que comporta l'ús de
combustibles fòssils per al transport.
 
 - Tallers educatius: Taller d'il·luminació eficient i
taller d'aparells eficients a la llar. 

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 2005
  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.
 
 Activitats per àrees de treball d'EeAC:
 
 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 el sector 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
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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 per la NCA
en jornades tècniques i a les associacions de barri i
escoles que ho sol·liciten.
 
 2. Energia 
 
 Seguiment genèric a Catalunya sobre: 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 al 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
Barcelona. 
 - Estem incidint especialment en 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
a 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 l'exportació fora
d'aquest àmbit territorial.
 - Considerem que s'han d'adoptar polítiques de
premiar econòmicament qui ho fa bé i de penalitzar les
males pràctiques.
 
 Participació activa en 
 - Comissió de seguiment del PMGRM (seguiment
crític del programa metropolità 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
han de portar a aquesta instal·lació.
 
 Activitats
 - Comunicats de denúncia de l'anomenat «Ecoparc
de la Mediterrània» i de la situació de l'abocador del
Garraf.
 - Seguiment de la recollida porta a porta als diversos
municipis on s'ha implementat.
 - Organització del desenvolupament del projecte «Els
residus a l'escola sostenible» en un CEIP de la ciutat
de Barcelona.
 
 
 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
estan en via de fer-ho diverses plataformes d'oposició
de tipus comarcal o supracomarcal que s'agrupen al
voltant d'una reivindicació: la moratòria urbanística.
Aquesta coordinació reflecteix el desig de superar el
que ha estat succeint fins ara: l'oposició puntual que fa
moure persones i entitats de la zona concreta que
amenaça cada projecte, i l'aposta per una visió més
global del problema.
 
 Participació activa en 
 - Plataforma de Defensa Can Fenosa.
 - Revitalització de l'Assemblea de 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 destacar aquelles polítiques que
van encaminades a una mobilitat més sostenible, a
més de posar 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 (com ara la presentació de
50 denúncies simbòliques al síndic de greuges per
invasions dels cotxes al carril bici de Barcelona.
 - Participació en la massa crítica.
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 - Col·laboració amb els veïns i les veïnes de la Sagrada
Família en el disseny de les superilles de mobilitat
pacificada. 

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 2005
1. Educació ambiental
 
 1.1. Piraguada
 S'ha dut a terme una piraguada al tram baix del riu
Ebre amb l'objectiu bàsic de:
 - Gaudir de la nostra companyia i del riu.
 - Conèixer l'Ebre des de dins, la flora, la fauna, la
vida de les riberes i la seva història.
 Vam anar acompanyats d'experts guies esportius i
d'experts en ocells i enginys hidràulics del passat.
L'activitat estava oberta a tots els públics i a tot
l'àmbit territorial, motiu pel qual es va difondre a tota

la península per a tots els socis i amics de la FNCA.
 Durant el dissabte 30 d'abril i el diumenge 1 de maig
vam baixar l'Ebre en dos trams, de Benifallet a
Tortosa i de Miravet a Benifallet, amb l'assistència de
més de 140 persones.
 
 1.2. Exposició d'obres d'art
 Títol: Exposició per un riu viu: Homenatge d'artistes
de la conca de l'Ebre al riu Ebre i als rius mediterranis.
 L'exposició es va inaugurar, en primera edició, el 22 de
març a la seu de la FNCA a Tortosa, a la Casa de
l'Aigua, situada a l'Edifici del Carrilet, tot aprofitant
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la inauguració institucional del dia mundial de l'aigua.
L'exposició recull una important representació d'artistes
plàstics de tota la conca de l'Ebre, des de Miranda
d'Ebre fins al Delta, que amb la donació dels seus
quadres han fet possible aquesta inèdita exposició-
homenatge al riu Ebre i a la seva gent.
 
 1.3. Power Point
 Títol: Idees sobre la NCA.
 Des de la Casa de l'Aigua s'ha estat preparant una
presentació en Power Point amb la intenció de crear un
document base que tingui la virtut de presentar d'una
forma atractiva i reflexiva les idees i els continguts
d'una expressió tan oportuna.
 La presentació d'aquest material es va fer aprofitant la
inauguració de l'exposició d'obres d'art realitzada a la
població de Roquetes (Baix Ebre), i en motiu de
l'Agenda XXI de la mateixa població, amb la qual va
col·laborar la Casa de l'Aigua. Actualment el material
es troba a la Casa de l'Aigua, forma part del fons
documental de la FNCA i resta a disposició de qui el
vulgui consultar.
 
 1.4. Conferència
 Títol: Situacions de sequera i gestió de l'aigua. 
 El dia 6 de setembre es va celebrar a la Casa de
l'Aigua (Tortosa) la conferència «Les situacions de
sequera i el nou model de gestió de l'aigua», a càrrec de
Xavier Latorre, president de l'Associació Catalana
d'Amics de l'Aigua. A l'acte hi van anar 52 persones,
la qual cosa suposa un gran èxit d'assistència. Cal
destacar la presència de polítics, moviments socials,
persones relacionades amb la gestió de l'aigua a
Catalunya i interessats en la temàtica de la sequera.
 
 1.5. Exposició de cartells de moviments socials
 Títol: Cartells de moviments socials.
 L'exposició de cartells de moviments socials va tenir
lloc el mateix dia de la inauguració popular de la Casa
de l'Aigua, i tenia com a objectius:
 - Mostrar, a través de cartells, la tasca realitzada per
la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
 - Donar a conèixer la rellevància dels moviments
socials en les polítiques públiques.
 L'exposició tenia l'entrada lliure i es va fer coincidir
amb la inauguració de la Casa de l'Aigua, fet que va
afavorir que la poguessin visitar prop de 1.000
persones.
 
 1.6. Universitat de l'aigua
 Des de l'IMACT, a través de la Union des Terres de
Rivières, es van celebrar a Tortosa unes jornades
anomenades «Universitat de l'Aigua» (24 i 25
d'octubre) en què la FNCA, des de la Casa de
l'Aigua, va col·laborar amb una conferència sobre la
nova cultura de l'aigua a càrrec de Rafa Sànchez,
membre de la inauguració de la Casa de l'Aigua-
FNCA, que va despertar un gran interès entre el
públic assistent.

 
 
 2. Participació
 
 2.1. Inauguració 
 La inauguració institucional va tenir lloc el passat 22
de març, dia mundial de l'aigua, a Tortosa, i va
comptar amb la participació d'alcaldes i rectors de tota
la conca de l'Ebre així com del conseller de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya. En aquesta
inauguració es va realitzar la primera visita oficial de
l'edifici per veure l'estat de les obres així com
l'exposició d'obres d'art que diversos artistes de la
conca han donat per a la FNCA-Casa de l'Aigua.
 La inauguració popular va tenir lloc el passat dia 18 de
juny, coincidint amb l'aniversari de la derogació del
PHN. En aquest acte es va comptar amb la participació
de tots els veïns dels pobles de les Terres de l'Ebre i
per a això la Casa de l'Aigua va realitzar una exposició
dels cartells de les diferents mobilitzacions que s'han
dut a terme en contra del PHN. A la nit es va
organitzar un sopar popular amb ball i orquestra. Vam
acollir una gran diversitat de públic i un gran nombre
d'assistents (aproximadament 1.000) entre el sopar,
els parlaments i el ball posterior. L'acte va implicar el
món ciutadà de les Terres de l'Ebre.
 
 2.2. Consell assessor
 El mes de febrer es va constituir el Consell Assessor
de la Casa de l'Aigua, que és un organisme ampli on
estan representats tots els sectors socials, econòmics,
de protecció de la natura, de l'administració i del món de
l'educació de les Terres de l'Ebre. S'han fet cinc
convocatòries de reunions periòdiques l'any 2005, amb
un gran nombre d'assistents i d'interès per promoure,
discutir i implantar activitats des de la Casa de
l'Aigua juntament amb la resta d'institucions del
territori. 
 
 
 3. Investigació
 
 3.1. Centre de documentació de l'aigua
 El Centre Documental de l'Aigua és una iniciativa
de la FNCA que es va iniciar durant la primera
anualitat. L'objectiu és compilar tota aquella
informació referent a la gestió i planificació de l'aigua a
la península Ibèrica, així com oferir al ciutadà una eina
d'aprenentatge, coneixement i recerca. Fins al
moment s'han recollit uns 200 documents, classificats
cronològicament.
 
 3.2. Investigació de moviments socials
 La Fundació Nova Cultura de l'Aigua va establir una
col·laboració amb l'Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP) a través de la Casa de l'Aigua per
realitzar una investigació conjuntament, en què la part
relacionada amb el territori i l'aigua s'ha portat des de
la Casa de l'Aigua. El títol de la investigació és: Una
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nova cultura del territori? Anàlisi de l'impacte de
quatre mobilitzacions en defensa del territori a
Catalunya. Els objectius de la recerca eren:
 - Realitzar recerca relacionada amb moviments
socials i la nova cultura de l'aigua.
 - Analitzar quines solucions, alternatives i actuacions
poden aplicar-se com a estratègies de participació
ciutadana.
 - Consolidar un lligam ferm entre totes dues entitats,
la FNCA i l'IGOP. 

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 2005
 Jornades de formació
 
 Durant l'any 2005 el Museu Etnològic del Montseny
va acollir, organitzar i coorganitzar diverses activitats
relacionades amb el medi ambient:
 
 - Exposició «Tornem a la Tordera: Redescobrim el
patrimoni socioambiental de la conca del riu
Tordera», del 22 de febrer al 6 de març. L'exposició
mostra el resultat del projecte «Observatori de la
Tordera» de seguiment d'indicadors socioambientals
de les conques fluvials endegat per l'Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB. 
 
 - Exposició «Les pomeres de la vall d'Arbúcies»,

realitzada de l'11 d'octubre al 13 de novembre, que
mostra els resultats preliminars del treball de recerca
de Rafel Vilà sobre el cultiu tradicional de les pomeres
a la vall d'Arbúcies. 
 
 - Conferència «La conca de la riera d'Arbúcies:
perspectiva d'usos i abusos», realitzada el 4 de març
amb la participació de Martí Boada, doctor en Ciències
Ambientals i director del projecte Observatori de la
Tordera; Carles Aparicio, professor de l'IES
Montsoriu d'Arbúcies; i Carles Mas, hidrogeòleg i
investigador de l'Observatori de la Tordera. 
 
 - Presentació de l'Informe de seguiment de l'estat
socioecològic de la riera d'Arbúcies,
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 el 19 de març a les 19.00 h a càrrec de Xavier Cazorla,
coordinador de l'Observatori de la Tordera. Un cop
acabada la presentació es va dur a terme una visita
guiada a la riera a càrrec de Vicenç Ridorsa.
 
 - Coordinació, juntament amb el CD del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, de les IV Jornades de Centres de
Documentació d'Espais Naturals Protegits de l'Estat
Espanyol, els dies 16, 17 i 18 de novembre.
 
 - Conferència «Museu i societat. L'exemple del
desenvolupament territorial del Museu Etnològic del
Montseny» a càrrec de Jordi Tura i adreçada als
participants del Màster en Museologia de l'Institut de
Patrimoni de la Universitat de Girona, el 25 de febrer.
 
 - Conferència «Museu i territori. L'exemple del
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella» a càrrec de
Jordi Tura el 3 de desembre i adreçada als participants
del curs de doctorat del Departament de Ciències
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona,
sota la direcció de Martí Boada.
 
 
 Publicacions
 
 - FONT, G., et al. «El transport de la neu del
Montseny i del glaç del Vallès a Barcelona al segle
XVIII», a VI Trobada d'Estudiosos del Montseny,
Diputació de Barcelona, 2005.
 
 - VILÀ, R. «Les pomeres de la vall d'Arbúcies.
Aproximació a una recerca etnològica», a VI Trobada
d'Estudiosos del Montseny, Diputació de Barcelona,
2005.
 
 - ESTRADA, F. et al. «Ara és una altra vida: un
estudi sobre les transformacions i les continuïtats als
masos del Montseny», a VI Trobada d'Estudiosos del
Montseny, Diputació de Barcelona, 2005.
 
 
 Estudis
 
 - Projecte d'investigació El Mas al Montseny, del
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, dut a terme conjuntament entre el MEMGA,
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 de la monografia.
 
 Projectes educatius
 
 L'oferta pedagògica del museu s'estructura en
itineraris i tallers, en els quals es remarca
especialment la relació existent entre l'home i el medi.

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), Montseny
dels poetes (itinerari literari). Tallers La castanyeda,
El pomàrium, El joc tradicional i La riera i el bosc de
ribera.    

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 2005
- Participació en campanyes de denúncia: l'eix Vic-
Olot pel túnel de Bracons, la MAT.
 
 - Educació ambiental als centres educatius de la
Garrotxa: activitats de descoberta de l'entorn natural i
cursets de fauna, flora, residus, ús de l'aigua i
l'energia, i climatologia amb alumnes de 3 a 14 anys.
 
 - Estudis de fauna i flora: el cranc de riu autòcton; els
boscos madurs de la Garrotxa; l'àliga daurada i els

ungulats a l'Alta Garrotxa; la tortuga d'aigua al
Refugi de Fauna de l'illa del Fluvià.
 
 - Edició d'un butlletí trimestral d'actualitat naturalista i
ecologista (Na Tura).
 
 - Edició d'un calendari meteorològic anual.
 
 - Participació amb un estand i realització d'un taller a la
Fira d'Entitats d'Olot.
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 - Guiatge de cicloturistes per descobrir l'entorn
natural d'Olot (Bicicleta't, estiu). 

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 2005
Projectes
 
 - Projecte «Bonacasa! Opta per l'habitatge
ecoeficient»
 Prova pilot a quatre municipis de Catalunya amb la
voluntat de promoure i difondre els avantatges
d'incorporar criteris de sostenibilitat als habitatges.
Els objectius principals d'aquesta campanya han estat
informar i sensibilitzar els consumidors i usuaris de
com fer més sostenibles les 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.
 
 - Projecte «Prevenció de residus: canvis d'hàbits en el
consum dels ciutadans de Catalunya»   Enquesta a
200 famílies sobre la reducció de residus a la llar i en
les compres. Participació de 25 famílies seleccionades
en una prova pilot amb diferents productes
convencionals i innovadors (carro de compra, bossa
de roba, piles recarregables, perles d'estalvi de
detergent, carmanyoles, compostadors, garrafes
d'aigua reutilitzables, etc.). Avaluació de l'acceptació
d'aquests mecanismes de reducció per part de les
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famílies, així com dels inconvenients amb què es
poden trobar.
 
 Campanyes
 
 - Campanyes de denúncia davant de pràctiques
empresarials abusives vers els consumidors, com ara
la campanya de denúncia dels falsos productes
«Bio», duta a terme conjuntament amb la Unió de
Pagesos.
 - Campanya de promoció del transport públic a
Catalunya. Adhesions a manifestos o recollida de
firmes.
 
 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, etc.) i al públic en general.
 
 Estudis o assessoraments
 
 - L'OCUC forma part de diferents organismes de
participació: Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica, Consell Català de la Producció Integrada,
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de
Catalunya, Comissió Consultiva del Centre Català del
Reciclatge, 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,
Plataforma Cívica per la Reducció de Residus i Taules
de Mobilitat.
 
 - Exposició de la postura de l'OCUC en els mitjans de
comunicació sobre problemàtiques puntuals de qüestió
ambiental que afecten els consumidors.
 
 Publicacions
 
 - Realització d'una guia d'ecoetiquetes, en
col·laboració amb la Direcció General de Qualitat
Ambiental de la Generalitat de Catalunya, pensada
per facilitar al consumidor
 la informació suficient per conèixer el significat i grau
de fiabilitat de les principals etiquetes ecològiques
presents en el mercat.
 
 - Realització de la Guia de Turisme Sostenible en
col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge de la
Caixa de Catalunya. Traducció al castellà i l'anglès.
Conté consells pràctics i senzills per gaudir d'un
turisme alternatiu i més respectuós amb l'entorn i la
població local de la destinació.
 
 - Publicació de la revista trimestral OCUC Press, on hi
ha un apartat especial per als temes de medi ambient i
consum anomenat «ecoetiquetatge», una comparativa

sobre despesa energètica dels diferents tipus de
bombetes, estalvi d'energia a la llar, dispositius
d'estalvi d'aigua, entre altres. Exemples d'articles
redactats: entrevista al director tècnic de la planta de
producció de biodièsel Stocks del Vallès, i la
campanya Cardedeu Solar.
 
 Celebració o participació en actes diversos
 
 - Publicació d'un article d'opinió al número 167 de la
revista Eficiència Energètica sobre el Pla de
l'Energia a Catalunya 2006-2015 a la pagina web de
l'ICAEN (Institut Català d'Energia):
http://www.icaen.net.     

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 2005
  - Organització i celebració del I Saló per la Defensa i el
Benestar de l'Animal Abandonat, ANIMALADDA, a
l'edifici triangular del Fòrum els dies 22, 23 i 24 de
setembre. Objectiu: promoure l'adopció i la tinença
responsables de gossos i gats.
 
 - Elaboració i presentació d'un informe i proposta de
plans d'actuació 2005-2007 en compliment de la
normativa de protecció dels animals de companyia.
 
 - Lliurament al Parlament de Catalunya de 553.000
signatures sol·licitant la supressió de les curses de
braus a Catalunya.

 
 - Edició i publicació del butlletí en línia The Bull
Tribune: http://www.thebulltribune.org
 
 - Divulgació i conscienciació de la problemàtica de la
cria intensiva.
 
 - Continuació de la campanya a Espanya contra la caça
de balenes. Recollida de signatures.
 
 - Contra la caça de foques: ADDA participa al
Tribunal Internacional pels Drets dels Animals a
Ginebra (4/12/2005) com a part de l'acusació al Canadà
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per la matança de foques.
 
 - Octubre 2005: ADDA entra a formar part de la
coalició europea ENDACP (End Captivity) per acabar
amb la captivitat a circs, zoos i delfinaris.
 
 - Presència a diverses fires per difondre, conscienciar
i sensibilitzar sobre el benestar animal. Presència a
les fires Biocultura Madrid i Biocultura Barcelona.
 
 - Xerrades a escoles sobre els drets dels animals.
 
 - Publicació dels números 30 i 31 de la revista ADDA
Defiende los Animales. 

Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals (ADDA)
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CEDAM (CENTRE CATALÀ D'EDUCACIÓ
AMBIENTAL)

CEDAM (CENTRE CATALÀ D'EDUCACIÓ AMBIENTAL)
Masia rural Can Pica
08490 TORDERA
MARESME
Telèfon: 93 763 21 28
Fax: 
E-mail:
Web:
             cedam@cedamaso.com
          www.cedamaso.com

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

Nombre d'associats:                                   50

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              FCPN

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, Turisme sostenible,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
CEDAM és una entitat dedicada a l'educació,
sensibilització i divulgació del medi ambient des d'un
vessant lúdic, que converteix el temps lliure i d'oci
en una eina educativa encaminada a transmetre valors,
actituds i aptituds de respecte vers el medi que ens
envolta. Oferim una gran diversitat de formes
d'apropar-nos al medi ambient, al seu coneixement i
estudi o, simplement, gaudir de les meravelles que ens
ofereix, sempre des de la perspectiva de la
sostenibilitat. 
Tanmateix, i per mitjà de les nostres activitats, vol ser
un espai de trobada per a totes aquelles persones
vinculades al medi ambient. 

Memòria d'activitats de l'any 2005
Línies d'actuació
 
 - Formació
 Considerem indispensable incidir en la formació
ambiental de la persona, ja que disposar d'uns
coneixements mínims sobre el món que ens envolta és
un factor bàsic a l'hora d'actuar en conseqüència en la
seva defensa i conservació. Durant tot l'any organitzem
cursos i tallers adreçats a tots els sectors de la població:
educadors ambientals, fauna verinosa, rastres,
astronomia, botànica, etc.
 
 - Sortides naturalistes
 En el marc natural, la península ibèrica destaca per la
seva diversitat. Pocs indrets d'Europa poden gaudir
d'unes espècies tan diverses en un territori
relativament petit. «Sortides naturalistes» vol oferir-

vos la possibilitat de conèixer part d'aquesta fauna i
flora a través d'una metodologia i uns mitjans
adequats a cadascun dels programes previstos.
 
 - Estades naturalistes
 Fora de Catalunya també trobem espais naturals de
gran bellesa amb una fauna i una flora riques i
variades. Normalment visitar aquests espais comporta
desplaçaments relativament llargs. Per aquest motiu
hem organitzat unes «estades naturalistes» de diversos
dies de durada amb l'objectiu de descobrir aquests
paratges naturals, la seva riquesa natural i les seves
cultures.
 
 - Tallers ambientals
 Tallers que tenen com a objectiu donar una visió
general de la temàtica a tractar així com tot un ventall
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d'eines i recursos per a l'educació ambiental amb la
finalitat de poder treballar els diferents apartats tant
amb escolars com amb joves i adults. Són tallers
merament pràctics que ofereixen al participant la
possibilitat de rebre nous coneixements i, el més
important, com transmetre de forma lúdica aquests
coneixements. Adreçat a totes aquelles persones que
volen treballar dins de l'àmbit de l'educació ambiental.
 
 - Projectes escolars
 Un altre sector important és l'escolar. Les activitats
d'educació ambiental a les escoles es duen a terme
majoritàriament per empreses externes al centre. Per
aquesta raó, des dels equipaments Can Lleonart i el
centre d'informació d'Hortsavinyà, tots dos propietat de
la Diputació de Barcelona i gestionats en règim de
concessió administrativa, hem dissenyat diverses
activitats adreçades a tots els nivells escolars. 
 
 - Aula d'educació ambiental de les Corts
 L'aula d'educació ambiental de les Corts té l'objectiu
de potenciar les activitats ambientals així com ajudar a
convertir el barri en un espai més sostenible per mitjà
de la conscienciació dels ciutadans. Per aconseguir
aquests objectius, cada trimestre podeu trobar una
programació específica que esperem que us interessi i
que puguem gaudir de la vostra participació. L'aula
també acull els serveis de «bústia ecològica», cicle
d'audiovisuals i xerrades, excursions guiades i
sortides per conèixer la diversitat de Barcelona. 

CEDAM (Centre Català d'Educació Ambiental)
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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 2005
Els projectes de cooperació internacional realitzats al
període 2004-2005 i els subvencionats pel període
2005-2006 se centren en les línies d'actuació següents:
 
 - Programa Hoya Amazonica, on s'han definit tres
línies de treball:

 1. Desenvolupament d'alternatives productives
ambientalment sostenibles com ara la piscicultura
rural.
 2. Promoure la recuperació i restitució del patrimoni
històric, cultural i lingüístic dels pobles de l'Amazònia
boliviana.
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 3. Desenvolupar plans de maneig i conservació dels
recursos naturals de la regió.
 
 - Desenvolupament piscicultura rural: en els primers
cinc anys del projecte s'han creat les capacitats
bàsiques per a la cria de peix i s'ha estès l'activitat a
19 comunitats indígenes. Ara estem en un moment
d'enfortiment organitzatiu, sistematització de
l'experiència i avaluació del projecte.
 
 - Recuperació cultural i gestió territorial.
 
 - Desenvolupament rural integral.
 
 
 CEAM treballa a Bolívia, a la zona amazònica, als
departaments de El Beni i Santa Cruz i a l'Uruguai, al
departament de Cerro Largo.
 
 CEAM treballa amb les contraparts HOYAM-Mojos
(Llanos de Moxos, departament de El Beni, Bolívia),
CEPAD (departament de Santa Cruz, Bolívia) i
Fundació Quebracho (Uruguai).
 
 
    Projectes realitzats al període 2004-2005   
 1. Extensió de la piscicultura rural a comunitats
indígenes de l'Amazònia boliviana, 2a fase (Llanos de
Moxos, Bolívia).
 
 2. Enfortiment de l'organització Sindicato de
Trabajadoras del Hogar i dotació de la seu, San Ignacio
de Moxos, Bolívia.
 
 3. Enfortiment de la participació de les organitzacions
territorials de base a la gestió municipal de El Torno,
Santa Cruz, Bolívia.
 
 
 Projectes aprovats per al període 2005-2006
 
    1. Creació de les comissions de desenvolupament
econòmic local en les gestions municipals de Pailón,
Roboré i San José (província de Chiquitos, Santa
Cruz, Bolívia).
 
 2. Establiment d'una granja productiva per a
l'alimentació escolar a l'Internado Hogar Javier de San
Francisco de Moxos. Beni, Bolívia.
 
 3. Extensió de la piscicultura rural a comunitats
indígenes de l'Amazònia boliviana, 3a fase. Llanos de
Moxos, Bolívia.
 
 4. Enfortiment organitzatiu i tècnic dels productors
de peix de la província de Moxos, Amazònia boliviana.
Llanos de Moxos, Bolívia.
 
 5. Suport a la producció, transformació i comercialització

de peix provinent de la producció piscícola rural de les
comunitats indígenes de Moxos. Llanos de Moxos,
Bolívia.
 
 6. Promoció de l'autoocupació en una regió rural
marginada. Xarxa d'unitats productives de cria de
porcs. Cerro Largo, Uruguai.
 
 
 També realitzem projectes de sensibilització a
Barcelona.
 
 Jornades 
 Les veus de l'Amazònia: present i futur dels pobles
amazònics i el seu entorn. Data: del 27 al 30 de maig
de 2005. Coorganitzades per CEAM, Alternativa
Solidària-Plenty i Amazònia Assemblea de Solidaritat.
 
 Conferencies
 - Hem participat e Els dilluns de l'Amazònia, jornades
organitzades per amics de la UNESCO (Barcelona).   
 - Primeria Conferència Europea d'Estudis
Amerindis, organitzada per la Universitat de Goteborg
i el Museu de la Cultura del Món, Goteborg, Suècia.
 
 Xerrades
 Duem a terme diferents xerrades sobre actuacions de
l'entitat, etc., a diverses poblacions de la província de
Barcelona, com ara el Masnou, Viladecans, Sant
Cugat i Gavà. Normalment les fem a centres cívics i
biblioteques. A més, amb la xerrada «Cooperació i
medi ambient», visitem diversos IES de les localitats
esmentades.
 
 Exposicions
 La nostra exposició «L'Amazònia boliviana: una
mirada al llarg del temps» ha continuat el seu viatge
itinerant durant l'any 2005 per:
 - Edifici del rellotge, Barcelona.
 - Ca n'Humet, El Masnou.
 - Centre d'informació ambiental, Cases d'en Puig, el
Prat de Llobregat.
 - Biblioteca Can Casacuberta, Badalona.
 - Biblioteca Montserrat Roig, Sant Feliu de
Llobregat. 
 
 Fires
 També hem estat presents a mostres d'entitats i fires
de la solidaritat a Viladecans, Gavà, el Masnou,
Badalona i Santa Coloma. 

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 2005
- Enviament de documentació històrica de Bellaterra
Natura per a la redacció del llibre commemoratiu del
75è aniversari de Bellaterra (gener).
 
 - Suport al projecte engegat per l'Associació Sant
Quirze Natura per a la recuperació dels aiguamolls
d'aquest municipi (febrer).
 
 - Publicació de les activitats de Bellaterra Natura a
l'Anuari d'Entitats Catalanes de Medi Ambient
publicat pel Centre UNESCO de Catalunya
(http://www.unescocat.org) (abril). 
 
 - Adhesió a les bases per a la formulació del Parc
Agrícola del Vallés (abril).
 

 - Reunió amb l'alcaldia de Cerdanyola per informació
del procés seguit per la comissió per l'EMD de
Bellaterra i la presentació dels seus resultats (juny).
 
 - Nou condicionament de l'estació dels FGC per
facilitar l'accés (juny).
 
 - Enquesta al socis per a l'adhesió a la Plataforma
Ciutadans pel Camí Verd (juny).
 
 - Representació al ple extraordinari del 21 juliol per a
la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada
de Bellaterra (juliol).
 
 - Representació a la presentació del llibre El patrimoni
socioambiental de la UAB editat per l'UAB
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(setembre).
 
 - Supervisió amb les empreses constructores Tao i
Cesa de les obres per als nous col·lectors de
Bellaterra (gener-octubre).
 
 - Representació a la II Jornada per a la gestió de la Via
Verda Collserola-Sant Llorenç, organitzada per
l'Ajuntament de Cerdanyola (octubre).
 
 - Signatura del Manifest per Bellaterra (amb les
associacions de veïns del Turó de Sant Pau, Can
Domènech i Bellaterra contra la Interpolar) (octubre).
 
 - Documentació sobre el mosquit tigre (novembre).
 
 - Adscripció al Consell Municipal de Mobilitat
(novembre).
 
 - Edició i distribució del tríptic monogràfic sobre la via
verda i el camí verd a Bellaterra (2.000 exemplars,
amb el suport de la UAB) (novembre).
 
 - Edició i distribució del full informatiu núm. 9 (1.000
exemplars) (novembre).
 
 - Lloc web http://www.bellaterranatura.org
(novembre).
 
 - Organització de l'exposició «Els Top 10 de
l'eficiència energètica» al centre cívic de Bellaterra
(desembre).
 
 - Reunió amb la direcció del futur parc empresarial
Hines (desembre).
 
 - Conferència de Josep Ma Riba sobre «La casa
bioclimàtica» (desembre).
 
 - Distribució del quadern de la ciutat «Via verda, eix
de vida». 
 
 - Distribució de fullets dels «Tallers de Can Deu» de la
Fundació Caixa Sabadell. 
 
 - Converses per al conveni amb l'Ajuntament de
Cerdanyola (gener-desembre).
 
 - 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 (gener-desembre).
 
 - Converses amb la Universitat Autònoma de
Bellaterra en relació amb la situació ambiental de
l'entorn (gener-desembre).
 
 - Reunions diverses amb l'Ajuntament de Cerdanyola
per al seguiment de temes ambientals (gener-

desembre). 

Bellaterra Natura
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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 2005
Tot seguit es detallen els projectes i les iniciatives de
medi ambient duts a terme a MEGSJC durant l'any
2005.
 
 L'any 2005 hem iniciat l'estudi per a
l'ambientalització dels diferents equipaments propis o
que gestionem, com ara els terrenys d'acampada, la
granja-escola Can Girona o la seu de l'oficina de
serveis generals. Hem elaborat un projecte per a
instal·lar vàters secs als terrenys d'acampada, plaques

d'energia solar tèrmica i fotovoltaica a diferents
instal·lacions, sistemes de recollida i aprofitament
d'aigües pluvials, cuines solars per als campaments, ús
de lots i carregadors mòbils amb energia solar, etc. 
 
 Respecte als projectes educatius dels agrupaments
escoltes i guies, aquests porten implícit el treball amb
la natura, tant en la realització de les activitats ordinàries
del curs com en la realització d'activitats de contacte
més directe com ara les excursions, els campaments,
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les descobertes, els raids, etc.
 
 Pel que fa a projectes educatius del moviment cal
destacar:
 
 - Quant a la conservació i/o recuperació d'espais
naturals, s'han dut a terme durant l'any 2005 diferents
camps de treball: Prades, Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Empordà, Sant Pere de Rodes, Sant
Martí de Querós i Pujalt. Les tasques realitzades han
estat de recuperació, senyalització i millora de GR,
preservació de xarxes de camins medievals,
manteniment i millora de parcs naturals, restauració
d'ermites, arranjament d'entorns de monuments al
medi rural i treballs arqueològics. 
 
 - Respecte als centres escoltes, a la granja-escola Can
Girona s'ha portat a terme el projecte «Campaments
per a escolars, la seducció de la natura» amb l'objectiu
d'acostar l'experiència dels campaments a les escoles
i viure la natura des d'un punt de vista més conscient
i reflexiu.
 
 - Com a moviment, s'ha participat en la creació de la
Xarxa de Voluntariat Ambiental, en col·laboració amb
el Departament de Medi Ambient i Habitatge i altres
entitats. MEGSJC forma part del grup motor, que,
entre altres coses, ha organitzat les IIes Jornades de
Voluntariat Ambiental el febrer del 2005. 
 
 - S'ha continuat amb el projecte de l'Aiguabarreig.
Les accions que s'han realitzat al llarg d'aquest any
han estat la posada a punt del nou centre de natura de
l'Aiguabarreig, construcció d'un aguait d'ocells,
instal·lació de caixes-niu i construcció d'accessos als
canyars de ribera del nou centre. Tot això coordinat
pels grup d'antics membres i amics de MEGSJC, i
portat a terme per grups de nois i noies de la nostra
entitat.
 
 - Finalment, segueix consolidant-se la feina de
l'equip Finestra de Sostenibilitat. Aquest equip
general elabora propostes d'avançada, acompanyades
de recursos aplicables a les unitats i de suport a la
formació dels caps a fi de treballar per un entorn més
sostenible. L'any 2005 s'ha iniciat el projecte «21 de
Trèvols» per realitzar l'Agenda 21 als agrupaments.
 
 - Només ens queda destacar la tasca continuada i
constant del nostre servei de «Campaments i més»,
que ofereix eines i recursos a tots els seus usuaris per
facilitar-los l'accés al medi natural, i que duu a terme
formacions especifiques per tal que aquest accés
sigui respectuós. 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEGC)
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MUSEU DELS VOLCANS

MUSEU DELS VOLCANS
Avinguda Santa coloma43
17800 OLOT
GARROTXA
Telèfon: 972 26 67 62
Fax: 972 27 04 55
E-mail:
Web:
             museuvolcans@olot.org
          www. olot.org/cultura

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

Nombre d'associats:                                   0

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Institut de ciències de la terra Jaume Almera (CSIC),
Cens d'entitats d'educació ambiental, Museus de
ciències Naturals...

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, Boscos, incendis
forestals i reforestació, Comunicació i educació
ambiental, volcans

Objectius:
Es troba situat a l'interior del Parc Nou, a la Torre
Castanys. L'exposició permanent ens presenta el medi
físic de la Garrotxa i incideix, per una banda, en els
fenòmens sísmics i vulcanològics i, per l'altra, en la
presentació dels principals ecosistemes de la comarca.
 El Jardí Botànic de Vegetació Natural Olotina es
presenta com una sala més del museu que ens mostra
la roureda de roure pènol i una gran diversitat
d'espècies característiques de la comarca. El jardí es
complementa amb uns parterres amb les plantes
utilitzades com a medicinals a la Garrotxa i una estació
meteorològica.   
 El museu organitza activitats sobre diversos aspectes
ambientals com ara cursos, exposicions, sortides, etc.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Horts municipals dels Parc Nou
 Aquest espai hortícola es troba dividit en 60 parcel·les
rectangulars d'uns 90 m2 cada una. Aquests horts es
cedeixen de forma gratuïta i per un any (prorrogable),
a les persones interessades. 
 
 Plantes medicinals
 El mes de maig es va obrir al públic un nou espai al
Parc Nou. Aquest espai es troba situat fora de la
muralla del Parc Nou entre la roureda monumental de
roure pènol i la roureda de roure pènol propietat del
Mas Pau. En aquest espai hi trobem la zona de
restauració d'una roureda de roure pènol i el jardí de

plantes medicinals. El jardí de plantes medicinals
mostra algunes de les plantes que han estat emprades
pels habitants de la Garrotxa al llarg de la història com
a medicinals. 
 
 Exposició «Aus, adaptacions al medi» 
 Del 29 d'abril al 12 de juny l'exposició «Aus,
adaptacions al medi», produïda pel Museu dels
Volcans i la Fundació Caixa Sabadell es va poder
visitar a la sala oberta del Museu Comarcal de la
Garrotxa. A partir del mes de setembre aquesta
exposició va començar a viatjar per diversos municipis
de Catalunya. 
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 Curs pràctic d'identificació d'ocells 
 Com a activitat paral·lela a l'exposició «Aus,
adaptacions al medi» es va organitzar conjuntament
amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa un curs pràctic d'identificació d'ocells. El curs
el va impartir Fran Trabalón i va consistir en diferents
sortides de camp. 
 
 Bolets
 - Sortida a buscar bolets. Dissabte 8, de les 9.00 a les
13.00 h. Organitza l'Associació de Veïns de Sant
Miquel, Museu dels Volcans i Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.
 - Exposició de bolets. 8 i 9 d'octubre. Organitza
l'Associació de Veïns de Sant Miquel i Museu dels
Volcans.
 
 Setmana de la ciència del 4 al 15 de novembre
 El Museu dels Volcans es va adherir a la celebració a
Catalunya de la setmana de la ciència amb
l'organització d'una sèrie d'activitats: 
 - Exposició «Els invents que han canviat la història».
Sala d'actes de l'Hospici de l'11 al 18 de novembre.
L'exposició presenta trenta maquetes elaborades per
Ramon Magem, que reprodueixen els principals
invents de la història de la humanitat tal com els van
idear els seus inventors. Les maquetes funcionen soles
i estan reproduïdes fidelment, tenen un gran valor
didàctic i d'atracció i esdevenen una eina d'aprenentatge
que conjuga, a la vegada, un component dinàmic i
amè. Aquesta és una exposició que permet aprendre
tot jugant.   
 - Conferència «El sol i els eclipsis». Sala d'actes de
l'Hospici, divendres 4 de novembre a les 20.00 h. A
càrrec de Joan Torres. Associació Astronòmica de la
Garrotxa.
 
 Col·lecció Teixidor
 Durant l'any 2005 s'ha prosseguit amb la tasca de
documentació i ordenació de la col·lecció J. Teixidor
iniciada l'any 2004.
 
 Observació d'eclipsi anular, dia 3 d'octubre de 2005
 Organitza l'Associació Astronòmica de la Garrotxa i el
Museu dels Volcans.
 El dilluns 3 d'octubre de les 9.30 a les 12.30 h davant
de l'Ajuntament d'Olot es va organitzar l'observació
de l'eclipsi anular de sol. Amb una pantalla
d'ordinador es va seguir l'eclipsi en directe transmès
des de diferents zones d'anularitat. També es va
poder observar directament amb ulleres especials i,
finalment, es va poder seguir la projecció de la imatge
d'un telescopi en una pantalla blanca. 

Museu dels Volcans
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LA JOCA CLUB ALPÍ

LA JOCA CLUB ALPÍ
C/ Sant Bertomeu, 6
43520 ROQUETES
BAIX EBRE
Telèfon: 977503933
Fax: 
E-mail:
Web:
             lajoca@feec.org
          

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

Nombre d'associats:                                   100

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:                                              Excursionisme i
coneixement de la natura

Objectius:
Coneixement de la natura mitjançant l'excursionisme,
l'escalada,  l'alpinisme, el descens de barrancs... i
d'altres activitats de descoberta del medi, caminades i
travesses populars.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Gener
 - De l'1 al 6: sortida de dos socis per participar a la
trobada internacional d'escaladors de gel a
Argentiere. Escalada de 2 cascades de gel. 
 
 - 21 i 22: sortida d'iniciació a l'escalada en gel a la
Vall de Boí.   Febrer
 - 4 i 5: sortida d'alpinisme a la serra del Cadí:
Corredor Sabat.
 
 - 11 i 12: excursió i esquí de muntanya a la Maladeta.
Excursió a Clotes-Punta serena.
 
 - 18 i 19: sortida a la trobada de constructors d'iglús
«Ohmamiglú 2006» a la Collada de Tosses (la
Molina).
 
 - 25 i 26: sortida d'esquí de fons a la Vall Ferrera.   
Març

 - 9: excursió als Montsagres d'Orta i Paüls.
 
 - 23: xerrada d'iniciació a l'observació d'aus. A càrrec
de Josep Olivas. 
 
 - 26: sortida pràctica amb bicicleta pel delta de l'Ebre
per a l'observació d'aus.
 Excursió pel port: barranc del carrer ample - Punta
Serena - La Franqueta.   Abril
 - Setmana Santa: sortida organitzada per realitzar
descens de barrancs a Mallorca. Els tres barrancs
descendits són sa Fosca, Mortix i na Mora.
 
 - Finals d'abril, participació de dos socis de La Joca al
trekking de l'Everest amb els membres de l'expedició
Terres de l'Ebre a l'Everest.   Maig
 - Fins al 21 de maig dura el trekking de l'Everest.
 
 - 21: excursió a la dàrsena del port.
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 - 27: sortida amb BTT al port, Portell de l'infern.
 Sortida d'escalada al Pedraforca. Via Gran Diagonal.
 Sortida per participar en un curs d'aigües braves
organitzat per la FEEC a la zona de Benasc. Descens
de les 12 cascades del Lliri.   Juny
 - 3, 4 i 5: sortida d'alpinisme als llacs de Panticosa i
el coll del l'Infern.
 
 - 24 i 25 de juny: participació de sis membres de La
Joca en la trobada Gorgs 2006 organitzada per la
FEEC a Ribes de Freser. Els 2 barrancs descendits
van ser el Núria i el Freser Superior.
 
 Juliol
 - 8: sortida descens de barrancs al Canaletes.
 
 - 15 i 16: descens del barranc l'Eriste a Benasc.  
Agost
 - Del 4 al 12: sortida als Alps. Pujada de sis membres
de La Joca al cim d'Europa, el Montblanc. Escalades
de vies llargues en estil clàssic a les Agulles Roges.
 
 - 29 al 31: sortida de descens del barranc Goufre
d'Enfer a França.   Setembre
 - 11: Diada. Sortida d'escalada als Estrets. Via Arrels.
 Sortida al Pedraforca.
 Excursió al Pla d'Aigualluts.
 
 - 15: descens del barranc de la Paridora (el Port).
 
 - 17: sortida d'escalada als Estrets. Vies esportives
amb infants.
 
 - 19: descens del barranc Penyagalera (el Port).  
Octubre
 - 8: excursió al Port (el Toscar - coll de Carabasses -
refugi de Clotes - Punta Serena -Rases de Maraco -
Font dels Adells). 
 
 - 15: descens del barranc de la Vall Figuera (el Port).
 
 - 25, 26, 27 i 28: alpinisme a la vall d'Echo (Osca).  
Desembre
 - 5, 6, 7, 8 i 9: viatge a Mallorca per a la realització de
descens de barrancs, excursionisme i BTT per la serra
de Tramuntana.

La Joca Club Alpí
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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 2005
Estudis 
 - Estudis sobre l'efecte reserva. Seguiment científic
per al desenvolupament dels recursos aquàtics a la
zona de ses Negres. IFOP (CE)311RCAT0009. A la
reserva marina de ses Negres s'han dut a terme un
seguit d'estudis per tal de demostrar l'efecte reserva,
concretament amb dos tipus d'animals: peixos i
gasteròpodes. La metodologia és similar en tots dos
casos i consisteix en la realització de transectes dins i
fora de la reserva per obtenir dades (quan és possible)
del nombre, la mida i el sexe dels exemplars detectats.
 
 - Seguiment de la posidònia oceànica. El 2005 es va
realitzar novament el control de la praderia de
posidònia oceànica que hi ha a la RMSN, concretament

a la zona de Sa Nau Perduda.
 
 - Inventari d'espècies. Totes les espècies detectades
dins els límits de la RMSN es recullen en l'inventari
de la reserva, el qual contenia, a finals de 2004, 513
espècies, 14 de les quals estan incloses dins la
directiva «Hàbitats» de la Unió Europea. Enguany s'ha
observat una espècie nova, l'Astropartus
mediterraneus.
 
 
 Projectes   
 - Projecte pilot de reintroducció del corn marí a la
Mediterrània. Projecte Corn.
 Des de l'any 2002, s'està duent a terme a la RMSN un
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ambiciós projecte de reintroducció d'una espècie
amenaçada a les nostres costes: el corn marí (Charonias
lampas ssp. 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 principis del 2006, un cop
hagin estat correctament marcats i mesurats. Durant
els anys 2005 a 2007, i gràcies a la col·laboració de la
Fundació "la Caixa", el projecte continua amb
l'alliberació de nous individus i 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 del mareògraf. Des de ja fa vuit anys,
NEREO manté l'estació oceanogràfica WRT9-
Aardenaa als fons marins de la RMSN, la qual mesura
constantment dades sobre l'altura de les onades,
l'amplitud de les marees, la temperatura i la
conductivitat de l'aigua.  
 Projectes educatius
 
 - Projecte Blau. Al 44è Saló Nàutic Internacional
celebrat del 22 al 30 d'octubre de 2005 es va
presentar el Projecte BLU, fruit de la col·laboració
entre el Saló Nàutic i el Comune de Pisa, mitjançant el
suport de l'operació marc regional ECOSIND
(Ecosistema Industrial), dins el programa INTERREG
IIIC de la Unió Europea. Aquest projecte consisteix en
la consolidació en el sector nàutic del Distintiu de
Qualitat Blau (DQB), que és un sistema de qualitat
ambiental creat en el marc del Projecte Blau, iniciat
l'any 2000 amb la intenció d'ajudar el sector a ser més
competitiu en un nou mercat global més tecnològic i
ambiental, mitjançant accions de comunicació, formació i
treball directe amb les empreses. Per consolidar el
DQB com a sistema de gestió ambiental reconegut,
l'any 2005 se n'inicia la implantació a deu tallers de
reparació nàutica de Catalunya i les Balears, i s'adequa
a la realitat de drassanes del canal de Navicelli a Pisa,
amb la idea d'ajudar-les a adquirir una política més
sostenible, dins de la nova planificació urbanística per
al rellançament de l'economia del municipi.
 
 - La nova cultura de l'aigua a les zones costaneres.
Amb el suport del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la
col·laboració de la Fundació Mar s'ha dut a terme el
«Programa d'educació ambiental en l'àmbit de la nova
cultura de l'aigua seguint les recomanacions de la
gestió integrada de zones costaneres». És un programa
adreçat a determinats agents i sectors del Baix Empordà,
amb la finalitat d'aportar coneixement i solucions al
problema de l'aigua. S'han organitzat accions de
sensibilització per a la nova cultura de l'aigua;
seminaris sobre tecnologies d'estalvi d'aigua en

equipaments turístics (hotels, establiments de turisme
rural i càmpings); cursos de jardineria xeròfita a
jardiners i treballadors de gardens, per tal de motivar
canvis en els costums a l'hora de dissenyar jardins
sota un consum excessiu d'aigua. 
 
 - Educació i Gestió Integrada de Zones Costaneres
(GIZC). El projecte «Actuacions en matèria
d'educació ambiental per a l'aplicació de la Gestió
Integrada de Zones Costaneres» està cofinançat per la
Fundació Caixa de Girona. Es desenvolupa entre els
mesos de setembre de 2005 i juny de 2006 i està adreçat
a la població del litoral de les comarques gironines. Els
objectius generals del projecte són: sensibilitzar el
sector escolar sobre les zones costaneres, els seus
problemes i la seva gestió; estudiar els diferents sectors
implicats en la gestió i l'ús del litoral; fer arribar als
sectors implicats la necessitat de conservar les zones
costaneres. La intenció principal del disseny d'accions
per als escolars és aportar informació sobre els
principals problemes que afecten el litoral gironí i,
alhora, obtenir informació d'interès per part dels
escolars per al projecte de la Fundació Mar «Mariage,
el coneixement de l'estat del litoral a Catalunya».
 
 - Gestió Integrada de Zones Costaneres (GIZC). La
reserva marina de ses Negres. 
 El Servei d'Ocupació de Catalunya ha concedit a
NEREO un projecte en l'àmbit dels nous jaciments
d'ocupació. Aquest projecte pretén demostrar que
gestionar espais del litoral des de les ONG o les
administracions locals permet assolir els objectius
descrits per la UE en la GIZC. Es posa com a exemple
la gestió que es duu a terme a la reserva de ses Negres
des de fa 12 anys. L'objectiu final del projecte es basa
en consolidar llocs de treball estables directament
relacionats amb la gestió de la reserva, i demostrar la
viabilitat del model, per tal de poder-lo extrapolar a
altres municipis costaners.
 
 
 Celebracions
 - Exponatur 2005. 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, a més, puguin conèixer les activitats de
NEREO.
 
 
 Neteja de la costa
 - Neteja de platges. Els dies 27, 28 i 29 de maig va
tenir lloc la campanya anual «Clean up the Med».
NEREO va organitzar la neteja de Sa Nau Perduda.
 
 - Neteja submarina de la reserva de pesca de ses
Negres. El dia 28 d'agost, juntament amb els centres
d'immersió Sa Rascassa i Gym Sub i la col·laboració de
Cressi Sub i l'Ajuntament de Begur, es va organitzar
la neteja submarina dels fons de la reserva amb
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l'objectiu de millorar-ne l'estat ecològic. Van
participar-hi 120 submarinistes i es van recollir 150
kg.
 
 - Jornada tècnica sobre la Gestió Integrada de Zones
Costaneres i la reserva marina de ses Negres.   
Publicacions
 - Guia Oportunitats per a la custòdia del territori als
municipis, de la XCT.  

Associació Nereo, Preservador del Medi Ambient
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CENTRE MEDITERRANI EUCC

CENTRE MEDITERRANI EUCC
c/ Escar 6-8, 10A
08039 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932247340
Fax: 932247341
E-mail:
Web:
             med@eucc.net
          www.eucc.net/medcentre

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

Nombre d'associats:                                   10

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
EUCC - The Coastal Union (Països Baixos), MIO-
ECSDE (Grècia)

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:                                              Canvi climàtic i energies
contaminants, Ecosistemes aquàtics, Ordenació del
territori, Medi marí i submarí, Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
La principal missió de l'associació és proporcionar una
gestió del litoral que integri la conservació de la
biodiversitat amb formes de desenvolupament que
mantinguin la integritat paisatgística, l'herència
cultural i el teixit social de les nostres costes, tenint
presents els efectes del canvi climàtic i altres fenòmens
de diverses magnituds. El Centre Mediterrani EUCC
advoca per les millors pràctiques, el desenvolupant de
polítiques marines i costaneres, amb la mobilització
d'experts i de les parts interessades i facilitant el
consell. Els fins de l'associació es duen a terme a la
regió mediterrània, entesa en el seu sentit més ampli, la
qual cosa inclou les regions atlàntiques d'Espanya i
Portugal.

Memòria d'activitats de l'any 2005
  Projectes educatius
 
 - EduCanviClimàtic (EdUCC). El Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya ha finançat parcialment el Centre
Mediterrani EUCC perquè elabori un recurs didàctic
sobre canvi climàtic en català adreçat a l'educació formal
al batxillerat i el primer any de la llicenciatura en
ciències ambientals. Es tracten diversos àmbits, com
ara les causes i els efectes actuals i futurs (amb atenció
especial a Catalunya), la cooperació internacional i les
mesures preventives, correctives i d'adaptació (sobretot
pel que fa a energies alternatives), la mobilitat
sostenible i la nova cultura de l'aigua. L'objectiu

principal és augmentar la conscienciació de l'alumnat
sobre la dimensió del canvi climàtic mitjançant exercicis
i activitats. EdUCC ofereix al professorat una visió
integrada del canvi climàtic i orientacions didàctiques
mitjançant un CD-ROM (de distribució gratuïta). D'altra
banda, l'alumnat té accés a exercicis i explicacions a
la web http://www.eucc.net/educc.
 
 - Clean-up the Med 2005. El Centre Mediterrani
EUCC es va unir a aquesta campanya internacional
amb el Consorci El Far i l'Institut Municipal de Parcs
i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. L'acció es va
realitzar a Barcelona amb la participació d'uns 100
estudiants que van recollir tot tipus de residus a la
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platja i els van dipositar en contenidors de recollida
selectiva. Prèviament, els nens i nenes van assistir a
una presentació sobre el problema que els residus sòlids
originen a les platges mediterrànies. 
 
 Comunicació
 
 - EUCC Euro-Mediterranean Newsletter. Butlletí
electrònic trimestral en castellà i anglès adreçat als
membres d'EUCC i altres agents i grups d'interès de
la regió mediterrània. Aquest butlletí transmet les
activitats de l'associació i informa sobre esdeveniments
d'àmbit polític, científic i de recerca amb la gestió
costanera i marina i sobre esdeveniments d'interès
per a experts i professionals.
 
 - Difusió dels resultats de l'estudi EUROSION. El
Centre Mediterrani EUCC, amb el finançament de la
Direcció General de Costes del Ministeri de Medi
Ambient, difon i dóna suport als resultats de l'estudi
EUROSION de la Comissió Europea en l'àmbit
d'Espanya i el Mediterrani. Aquesta difusió s'ha fet a
través de la presentació en congressos i conferències
dels resultats, i a través de la traducció al castellà i
l'edició de la publicació Vivir con la Erosión costera en
Europa: Sedimentos y Espacio para la Sostenibilidad. 
 
 - Cap a una gestió sostenible del litoral espanyol:
iniciatives d'àmbit estatal, regional i local. La Direcció
General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya van convocar a Barcelona,
l'octubre de 2005, unes jornades de treball per a
representants de les comunitats autònomes litorals com
a fòrum de discussió del progrés de la gestió integrada de
zones costaneres (GIZC) després de la recomanació
europea sobre l'aplicació de la GIZC i per acordar com
s'ha de dur a terme el treball pendent de compliment
d'aquesta recomanació fins al febrer de 2006. La
jornada també va servir per presentar el Pla director
per a la gestió sostenible de la costa mediterrània del
Ministeri de Medi Ambient. Totes dues
administracions van encarregar al Consorci El Far i al
Centre Mediterrani EUCC l'organització de la jornada i
l'elaboració i coordinació de l'informe «Cap a una gestió
sostenible del litoral espanyol: iniciatives d'àmbit
estatal, regional i local», que es troba a disposició del
públic a http://www.eucc.net/medcentre. 
 
 Estudis i projectes de demostració
 
 - Reduir conflictes d'usos dels recursos naturals del
litoral de Nador al Marroc. El Centre Mediterrani
EUCC ha cooperat intensament amb EUCC - The
Coastal Union i l'École National d'Ingenieurs
Forestières, la Commune Rural de Boudinar i FUED
(ONG local) en el treball preparatori per presentar el
projecte esmentat per ser finançat pel programa SMAP
III de la Unió Europea. Aquest treball previ és el

principi d'una cooperació fluïda i continuada. El Centre
Mediterrani EUCC hi participa amb la responsabilitat
de conduir l'inventari de la situació actual i l'anàlisi dels
agents sobre informació, iniciatives i dades. 
 
 - PEEN for SEE. El Centre Mediterrani EUCC va
continuar representant EUCC - IS en el comitè
assessor per al desenvolupament d'un mapa indicatiu
de la Xarxa Ecològica Pan-Europea (PEEN) al sud-est
d'Europa (SEE). El projecte, liderat pel Centre
Europeu per a la Conservació de la Natura (ECNC), té
per objectiu traçar un mapa que mostri els nuclis clau i
els corredors ecològics (existents o que s'haurien
d'establir) en nou països mediterranis. EUCC
contribueix amb la seva experiència en el
desenvolupament d'ECMEN (Xarxa Ecològica Costera
i Marina Europea) donant consell i suport en la
introducció de zones especials de protecció i corredors
ecològics a la zona litoral marina i terrestre.    

Centre Mediterrani EUCC
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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 2005
Campanyes i actes reivindicatius
 
 - Participació, juntament amb les associacions de veïns,
en la modificació del PGM de la Floresta.
 
 - Participació en la plataforma cívica per a la defensa
de Can Busquets.
 
 - Informació als responsables municipals, 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.
 
 - 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
 
 - Curs «El jardí natural» per mostrar com es poden fer
compatibles el jardí i el medi natural, en el nostre cas
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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 realitzen 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 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 on 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 ADENC, CEPA, 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'AMB.

Associació el Mussol, per a la Protecció del Paisatge
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ACCIÓNATURA

ACCIÓNATURA
c/ Duquessa d'Orleans, 6, baixos
08034 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 93 237 38 02
Fax: 93 205 19 18
E-mail:
Web:
             info@accionatura.org
          www.accionatura.org

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

Nombre d'associats:                                   306

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Consell d’Empreses per a la Natura, Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura, Societat
Internacional d’Ecoturisme, Club de Roma, Xarxa de
Custòdia del Territori, Xarxa de Voluntariat Ambiental
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:                                              Canvi climàtic i energies
contaminants, Ecosistemes aquàtics, Recuperació i/o
gestió d'espais naturals, Boscos, incendis forestals i
reforestació, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
Acciónatura es dedica exclusivament a la conservació de
la diversitat biològica mitjançant la protecció, millora i
restauració del patrimoni natural.
 
Es declara políticament i econòmicament independent,
treballa fomentant el diàleg i el consens entre els
diferents agents socials i econòmics implicats en la
recuperació dels espais naturals per tal que el principal
beneficiari en sigui el medi ambient. 
 
Persegueix la creació d'una xarxa d'espais naturals
protegits mitjançant la compra o la donació de finques,
la firma d'acords de gestió amb la propietat i la compra
de drets d'explotació de recursos naturals. 
 
Fa compatibles la conservació dels valors naturals amb
l'ús públic i l'aprofitament educatiu dels espais
protegits.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Projectes de conservació
 
 - Recuperació del riu Tordera. L'objectiu ha estat la
restauració de l'hàbitat de ribera en el tram de pas per
Sant Celoni, per millorar-ne la connectivitat ecològica,
l'estat de la vegetació, incrementar la naturalitat del riu
i la biodiversitat a les ribes. S'ha dut a terme una
jornada de voluntariat amb treballadors i treballadores
de l'empresa Torraspapel i s'han plantat 16.300 arbres
i arbusts.
 

 - Reforestació a la Noguera Ribagorçana: el riu, al seu
pas per Almenar, presentava un estat de conservació
pobre a causa de l'impacte del desembassament del
pantà de Santa Anna i de l'ocupació de les riberes
fluvials per plantacions de pollancres. L'objectiu era
millorar l'estructura del bosc de ribera. Amb la
col·laboració de treballadors i treballadores de DKV
Seguros es va realitzar una jornada de voluntariat: 110
persones van plantar 677 arbres.
 
 - Reforestació de la selva atlàntica del Brasil. FN va
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identificar-la com un dels biomes més amenaçats i
prioritari on invertir esforços de conservació. Mitjançant
AVINA, va identificar diversos líders i organitzacions
que treballen en la conservació i restauració d'aquest
tipus de bosc. Fruit dels contactes es va signar un
acord amb APREMAVI per dur a terme unes
primeres reforestacions. El 2005 s'han plantat 16.000
arbres.
 
 - Creació d'una àrea marina protegida al Garraf.
L'objectiu es conservar i millorar la biodiversitat de la
zona i els recursos pesquers per aconseguir la
recuperació parcial de l'ecosistema. Per poder redactar
el projecte i la proposta de creació de l'AMP s'han fet
molts estudis i informes. També s'ha redactat un
projecte executiu per a la col·locació d'un parc
d'esculls artificials per millorar la vida i la reproducció
d'algunes espècies marines d'interès i protegir les
praderies de posidònia oceànica. Activitats realitzades:
participació a la Setmana del Mar al Garraf, I Jornada
d'Intercanvi d'Experiències en Reserves Marines al
Centre d'Estudis del Mar de la Diputació de Barcelona.
Fruit d'aquestes accions i de les reunions continues
amb la confraria de pescadors de Sitges, s'ha arribat a
un principi d'acord per a l'establiment d'una AMP de
1.000-1.500 ha davant del seu terme municipal.
 
 - Restauració i gestió de l'estany de Sils. Les accions
realitzades han estat: producció de materials de difusió i
educació ambiental, realització de fotos aèries, edició
d'un dossier pedagògic, manteniment dels itineraris,
consolidació dels equipaments, manteniment de la
vegetació i recerca de finançament per dur a terme la
recuperació dels prats humits i de dalla.
 
 - Restauració, ecoturisme i desenvolupament
sostenible a l'aiguamoll Lucre-Huacarpay, al Perú. És
un projecte de conservació dels aiguamolls i de
desenvolupament de l'ecoturisme com a alternativa
econòmica. Té com a objectius la sensibilització i la
implicació de la població en la gestió sostenible dels
recursos naturals, la millora de les pràctiques agrícoles i
ramaderes, l'eliminació d'algunes pràctiques no
sostenibles, la reforestació de la conca i el sanejament
dels nuclis habitats. A finals de novembre es va fer la
plantació de 27.000 arbres a Lucre i activitats de
capacitació de la població.
 
 - Conservació del Clot de la Unilla. S'ha dut a terme
un seguiment dels valors naturals i de la utilització de
la Torre del xoriguer, on s'ha detectat la presència de
xurres, sisons, torlits, xoriguers petits i esparvers
cendrosos. S'ha realitzat la senyalització de l'espai des
d'Alguaire (disseny i producció dels cartells i plafons).
S'ha continuat cedint material a Egrell per a la
campanya de sensibilització.
 
 - Canvi climàtic. ZeroCO2 és una iniciativa que
pretén sensibilitzar sobre el canvi climàtic i ofereix

eines per reduir, calcular i compensar les emissions de
diòxid de carboni (CO2). El 2005 va ser l'any de
llançament de la iniciativa, motiu pel qual el principal
objectiu ha estat donar-se a conèixer a la societat i
oferir-se com una plataforma d'informació i
sensibilització sobre el canvi climàtic
(http://www.ceroco2.org/cat), que també facilita
eines per reduir, calcular i compensar les emissions de
CO2. ZeroCO2 promou la reducció i la compensació de
les emissions generades mitjançant projectes de
desenvolupament net i de reforestació (Los Santos,
Costa Rica).
 
 - Ecoturisme i desenvolupament sostenible a Zàmbia.
Els objectius del projecte són conservar la biodiversitat
al Parc Nacional Kafwe i el desenvolupament
sostenible de les comunitats que viuen a la seva zona
d'influència, i utilitzar l'ecoturisme com a eina de
conservació. El 2005, la Mumbuluma Conservation
and Development Society completa la construcció de la
clínica de Nanzhila i del campament d'ecoturisme. Hi
ha hagut una recuperació progressiva i ràpida de la
fauna africana. També és positiva l'acceptació del
projecte per part de la població local gràcies a la creació
de llocs de treball en l'ecoallotjament, la posada en
funcionament de la clínica i altres iniciatives que han
tingut com a conseqüència la reducció del furtivisme i
una millora en les condicions de vida de la població.
 
 - Com millorar l'impacte de l'activitat empresarial en
la biodiversitat. Hem elaborat dues guies i un DVD
que faciliten a les empreses informació, propostes
d'actuació i casos pràctics perquè puguin minimitzar els
efectes de la seva activitat en la natura.
 
 - Planta el teu arbre reciclant cartutxos de tinta.
Aquest programa de recollida i reciclatge de cartutxos
i tòners fa 4 anys que funciona. Compta amb la
col·laboració d'EBP Ltd., empresa que recicla
cartutxos i tòners a escala europea. A partir de la
plataforma web (http://www.plantatuarbol.com) i
d'un telèfon gratuït es gestiona l'enviament en sobres,
per a particulars, o la recollida de caixes de cartutxos i
tòners per a empreses. Els tòners són transportats a una
planta de reciclatge del Regne Unit on es reciclen per
a un segon ús. Els diners obtinguts es destinen a la
plantació d'arbres. 
 
 
 Empreses
 
 - Pla d'Acció per a la Biodiversitat amb Fundació
Abertis. Elaboració d'un programa de gestió per
conservar i millorar la biodiversitat.
 
 - DKV Seguros. Memòria d'emissions i propostes de
mesures d'estalvi energètic.
 
 - Kiabi ha col·laborat amb el projecte de recuperació
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dels aiguamolls de Lucre-Huacarpay. 
 
 - Uniland Cementera: modificació del programa de
restauració de la pedrera de Vallcarca.
 
 - Torraspapel ha finançat la plantació de 10.000 arbres a
Santa Catarina (Brasil) i ha participat en el projecte de
restauració del bosc de ribera a Sant Celoni (plantació de
2.000 arbres i una jornada de voluntariat).
 
 - Viva Verde: aportacions destinades al projecte de
reforestacions de boscos de ribera. 
 
 - Medgroup han realitzat l'aplicació d'un Pla d'Acció
per a la Biodiversitat al camp de golf de Bonmont a
Mont-roig del Camp.
 
 - La Caixa: aportacions realitzades a través dels
punts estrella, destinades als projectes de la recuperació
de la Tordera i la compra de cuines eficients per a la
població d'Huacarpay al Perú. 

Acciónatura
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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 2005
GEPEC-Energia
 Desenvolupament del projecte «De sol a sol, foment
de l'energia solar». Aquest projecte s'emmarca dins
les mesures legislatives i polítiques per a l'ús racional
dels recursos energètics a Catalunya i a tota la Unió
Europea.
 
    Les actuacions s'han dut a terme mitjançant una
exposició solar i conferències en els següents municipis
de la nostra demarcació: Cambrils, Reus, Salou,
Altafulla, la Secuita.
 
 Projecte de voluntariat de l'EIN Els Muntanyans
 Els Muntanyans i el Gorg és un espai natural que

inclou una platja de set quilòmetres de longitud
compartida per Torredembarra, Creixell i Roda de
Barà. L'àrea que de moment està protegida és la platja
de Torredembarra i el Creixell, que només inclou 62
hectàrees. El seu principal valor és el de conservar
ecosistemes (dunes i maresmes sobretot) pràcticament
desapareguts en tota la costa catalana, tot i que també
hi ha praderies de posidònia en el fons marí encara per
protegir.
 
 Projecte «Arbres de paper»
 La segona fase contempla reforçar la presència a les
escoles i ampliar el nombre d'activitats i alumnes.
També inclou crear una exposició itinerant amb una
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sèrie de materials didàctics per tal de completar la
informació i ajudar els professors i les professores en la
tasca educativa.   
 Així mateix, pretén arribar al màxim nombre de
classes de l'últim curs de primària del Camp de
Tarragona (començant per Tarragona ciutat) per
animar-los a reciclar el paper generat, conèixer els
seus boscos i paisatges autòctons i la figura de Rafael
Puig Valls, a més d'oferir una continuïtat a aquestes
sensibilitats. Serviria per treure conclusions al voltant
dels aspectes treballats: reciclatge, concepte de
paisatge natural, etc.
 
 Projecte d'estudi i conservació del patrimoni genètic
agrícola dels camp de Tarragona «Varietats antigues»
 Aquest és un projecte que té per objectiu la
recuperació i conservació del patrimoni genètic agrari
de les comarques de Tarragona, és a dir que pretén
recuperar i conservar les varietats antigues i en perill
d'extinció d'arbres fruiters antics, de plantes d'horta i
de races ramaderes antigues.
 El projecte abasta dos vessants: per una banda el
centrat en la recerca de camp (entrevistes a pagesos
grans, recollida d'informació d'interès agronòmic,
antropològic, etc.) i el de la conservació de les varietats
localitzades. Aquest últim treball s'ha portat a terme
en una finca privada. 
 Aquest any 2005 el projecte s'ha consolidat i ha estat
possible organitzar un important grup de voluntaris
que hi estan vinculats. Es pot dir clarament que aquest
ha esta l'any decisiu per tirar endavant aquest projecte.
 
 Projecte de millora i condicionament dels serveis i
accessos de l'espai d'interès natural de la Rojala-
platja del Torn 
 
    Les actuacions d'aquest projecte són:
 - Manteniment i millora de camins de ronda i
panoràmics.
 - Millora i remodelació dels accessos a la platja o zona
de domini maritimoterrestre.
 - Construcció de miradors i enderrocament de
construccions obsoletes per a un ús adient a l'espai.
 - Millora de la coberta vegetal i protecció contra
incendis.
 - Senyalització
 Aquest projecte ha suposat la col·laboració amb
l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant,
amb vista a l'execució d'unes actuacions de restauració i
millora d'un espai natural del litoral del camp que
suporta una gran pressió antròpica i que presenta un
estat de degradació degut al seu abandonament i a la
presència del ferrocarril que creua l'espai per la seva
façana marítima.
 
 Projecte «Oliveres mil·lenàries» 
 El Gepec-EdC ha fet un inventari d'oliveres
monumentals a la comarca del Montsià amb l'ajut de la
Fundació Territori i Paisatge. Aquest inventari s'ha

centrat en el municipi d'Ulldecona, atès que és en
aquest municipi on hi ha més exemplars d'oliveres
monumentals. 
 
 Anem d'excursió 2005
 Com sempre, les activitats proposades des del
programa «Anem d'excursió» tenen com a finalitat
acostar-nos al medi natural, tant per conèixer la flora
i la fauna com la interacció de l'home en l'actualitat i
al llarg del temps. N'hi ha que ja s'estan convertint en
clàssiques i d'altres ens permeten donar a conèixer
nous espais. Tot seguit us presentem un resum de les
activitats que s'han dut a terme durant l'any 2005 i la
participació que han tingut.
 - Recuperant senders
 - Mas Enric i el Gurugú
 - Barranc de la Dòvia
 - Les aus del Delta de l'Ebre
 - Fem créixer la primavera
 - Fonts i cingles de la Mussara
 - L'energia solar aplicada a un habitatge unifamiliar
 - Montsant, el patrimoni cultural d'un espai natural
 - Vall de Betesa i Serra del Sis
 - Pedres amb història
 - Pescadors d'alçada
 - Gallicant, la talaia de ponent
 - Canoes i ocells per l'Ebre
 - Visita al Jardí Botànic de Barcelona
 - Aigua clara i neta
 - Molt més que mar i sorra
 - Plantes remeieres de rius i cingles
 - Caiac al pantà de Siurana
 - L'hort de la Sínia
 - La Punta de la Móra amb caiac de mar
 - Recuperant senders
 - Caminant per la serra d'Ancosa - Montagut
 - Visita a la planta de biodièsel
 - Pujada a la Mola per la Canal Fosca
 - L'energia solar aplicada a un habitatge unifamiliar
 - Anem a buscar bolets
 - Els colors de la tardor
 - Anem a buscar bolets
 - El barranc de Viern
 - A resguard del Montclar
 - Mines de Bellmunt
 - Visitants hivernals del Delta de l'Ebre
 - La Muntanya de l'Areny
 
 Cursos
 - Artesania de vímet i canya
 - Taller pràctic de iogurt
 - Curset pràctic d'agricultura ecològica
 - Localització directa del bon lloc
 - Taller: El compostatge a l'hort
 - Curs de fauna dels Pirineus: Els veïns del bosc
 
 Xerrades
 - Arbres de paper 
 - Energia solar a l'abast de tothom
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 - Montsant, patrimoni cultural d'un espai natural
 - Compostatge casolà 

Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)

Pàgina 72 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

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 2005
  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 2005 es
va signar conveni de formació pràctica amb tres
alumnes.
 
 Assessorament
 Assessorem i oferim la possibilitat de tramitació dels
ajuts que el Departament de Medi Ambient i
Habitatge concedeix a les ADF.

 També informem i tramitem els carnets de voluntari
d'ADF.
 
 Projectes educatius
 S'inicia el projecte 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 amb seguretat.
 
 Projectes de conservació d'espais naturals
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 - MECO (Mitjans d'Extinció Coordinats d'Osona). És el
segon any que es posa en funcionament aquest
dispositiu de coordinació de les ADF d'Osona. Hi ha
dos coordinadors per ADF i tres coordinadors
comarcals. Amb el 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 durada de la campanya és del 16 de juny
al 15 de setembre.
 
 - Assistència al brífing a Bombers durant l'estiu. Es
tracta d'una reunió setmanal en què assisteixen
representants d'agents rurals, bombers, Mossos,
tècnics del PVI i Federació ADF d'Osona. Aquestes
trobades entre els organismes involucrats en un
incendi ajuden a millorar la comunicació i a tractar els
problemes amb una visió més global.
 
 - Treballs a l'embassament de Sau. El dia 3
d'octubre, coincidint amb el buidatge que va dur a
terme l'Agència Catalana de l'Aigua a
l'embassament de Sau, la Federació ADF d'Osona va
començar la neteja de deixalles de les ribes de
l'embassament. El volum de deixalles va ser
considerable. En les set primeres setmanes de treballs
i amb el 44% de la superfície neta ja se n'havien
recollit 150 m3.
 
 Publicacions i elaboració de material propi
 Edició semestral d'una revista adreçada a voluntaris,
ajuntaments i altres entitats de la comarca. El nom
d'aquesta revista és ADF INFORMA, i el 2005 se
n'han editat els números 16 i 17 els 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 i celebració de la 6a trobada de les ADF
de la comarca d'Osona, el dia 19 de juny a Seva. Cal
destacar la col·laboració de l'Ajuntament de Seva.
 
 - Assistència a la XVI trobada de les ADF de
Catalunya, el 29 de maig a Esparreguera.
 
 - Assistència al dinar organitzat per la Diputació de
Barcelona el 19 de novembre a Bagà, amb motiu del
lliurament dels IX Premis en Prevenció d'Incendis
Forestals.
 
 - Participació amb un estand a la Fira del Mercat del

Ram del 18 al 20 de març de 2005 a Vic.
 
 Altres
 - Participació en extinció d'incendis. Alguns han estat
incendis de poca afectació com ara el de Vilalleons, el
de Tona i el de Centelles. D'altres han estat més
importants com ara el de Puigdolenes a Sant Martí
Centelles i el de Gurb. A més a més, cal afegir la
sortida de la comarca en el cas de l'incendi que es va
produir el dia de la trobada de les ADF d'Osona a la
zona de Talamanca-Navarcles i que va estar dos dies
cremant, i el de la zona de Balsareny-Cardona-Sallent.
 
 - Col·laboració 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 amb tasques de vigilància o
manteniment.
 
 - Assistència al taller de valoració de l'esborrany del
PGPF el 22-01-05 a Seva.
 Assistència a la presentació de les accions i de l'estat
d'elaboració del Pla General de Política Forestal 2005-
2014 el dia 29/06/05 a Seva.    

Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal de la Comarca d’Osona
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GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ
CIENTÍFICA I AMBIENTAL DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA (GRECA)

GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ CIENTÍFICA I AMBIENTAL DE LA UNIVERSITAT
DE GIRONA (GRECA)
Emili Grahit,77
17071 GIRONA
GIRONÈS
Telèfon: 972418322
Fax: 972418301
E-mail:
Web:
             greca@udg.es
          fced.udg.es/projectes/greca/

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

Nombre d'associats:                                   8

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
UNITWIN-UNESCO, Comenius CSCT, ARIES
(Australian Research Institute in Education for
Sustainability)

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:                                              Comunicació i educació
ambiental, Democràcia ambiental i participació
ciutadana

Objectius:
Els objectius s'emmarquen en la recent declaració de
les Nacions Unides «2005-2014. Dècada de l'Educació
per al Desenvolupament Sostenible»:
 
 - Promoure la incorporació del pensament i l'acció
ambiental en els professionals universitaris.
 
 - Disseny i anàlisi de metodologies educatives que
contribueixin a una eficaç formació ambiental dels
infants i joves.
 
 - Contribuir a la formació social d'una ètica ambiental
basada en el coneixement i la reflexió personal com a
individus i com a col·lectius socials
 
 - Estudiar estratègies d'acció com a base per al
desenvolupament del pensament científic i ambiental. 

Memòria d'activitats de l'any 2005
Projecte de recerca: 
 Ambientalització Curricular de l'Ensenyament
Obligatori 
 
 El Projecte de Recerca de l'Ambientalització
Curricular de l'Ensenyament Obligatori va néixer el
2005 per iniciativa del Grup de Recerca en Educació
Científica i Ambiental de la Universitat de Girona
(GRECA), amb el suport del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, amb el qual es va signar un
conveni, i del Departament d'Educació. També es va
comptar amb la col·laboració de la Societat Catalana

d'Educació Ambiental.
 
 El GRECA va aportar l'expertesa com a coordinador
de dues xarxes d'ambientalització curricular en l'àmbit
universitari (xarxa internacional ACES i xarxa
temàtica ACEU) i com a organitzador d'activitats
rellevants en aquest àmbit. 
 
 La finalitat de la recerca és deixar establert el
concepte de currículum ambientalitzat i les seves
característiques en els àmbits d'educació Infantil, primària
i secundària i aconseguir un marc ampli sobre
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ambientalització curricular que pugui servir de
referència al professorat de l'ensenyament obligatori i
als programes d'educació ambiental per a la
sostenibilitat. 
 
 Es parteix d'una perspectiva d'educació ambiental
àmplia i oberta, coherent amb les línies internacionals
sobre pensament ambiental i orientada cap a la
sostenibilitat. 
 
 - Els objectius generals del projecte són:    
 1. Definir el concepte d'ambientalització curricular de
l'ensenyament obligatori.
 
 2. Caracteritzar l'ambientalització curricular en els
àmbits d'infantil, primària i secundària.
 
 3. Identificar estratègies per a l'ambientalització
curricular als centres docents.
 
 4. Elaborar conclusions sobre l'ambientalització
curricular a l'ensenyament obligatori. 
 
 5. Dissenyar i articular un procés de recerca
participatiu. 
 
 - Grup de treball
 El grup de treball per dur a terme aquest projecte està
constituït per professorat representant d'escoles i
instituts integrats del Programa d'Escoles Verdes
d'arreu de Catalunya, ja que es considera que aquest
programa és el marc natural i ideal per al
desenvolupament d'aquesta recerca; representants del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i del
Departament d'Educació, de la Societat Catalana
d'Educació Ambiental, i del GRECA (ANNEX 1). 
 
 En concret hi participen:
 - 1 escola bressol
 - 8 centres d'educació infantil i primària
 - 11 centres d'educació secundària 
 - 1 camp d'aprenentatge
 - Departament de Medi Ambient i Habitatge
 - Departament d'Educació
 - Societat Catalana d'Educació Ambiental
 - Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental
 
 - Metodologia 
 La recerca se situa en el paradigma d'investigació
educativa teoricocrítica i segueix un procés
d'investigació-acció participativa. L'anàlisi és
fonamentalment qualitatiu.
 
 La metodologia de treball emprada emfasitza una
dinàmica reflexiva, interdisciplinària, col·laborativa,
participativa, amb l'objectiu d'elaborar un projecte
comú entre els diferents agents educatius participants.
 
 - Pla de treball

 El pla de treball s'estructura en tres seminaris i en
processos de treball entre aquests.
 
 En els tres seminaris presencials s'organitzen
sessions de treball plenàries, sessions de treball en
grups, tallers, aportacions de referents «teòrics»,
generació de documents provisionals i definitius.
 
 1r seminari: 3 i 4 de març de 2005, Palamós.
 
 2n seminari: 26 i 27 de maig de 2005, l'Espluga de
Francolí.
 
 3r seminari: 3 i 4 de novembre de 2005, Campelles.
 
 Els processos de treball entre els seminaris es
fonamenten bàsicament en el treball, als centres
educatius, de les idees i documents produïts en els
seminaris.
 
 Al llarg de tot el procés es generen documents que
reflecteixen tant el mètode de treball com els resultats
aconseguits i que han de contribuir a la formació inicial
i permanent de les escoles verdes, així com a la difusió
a la resta de centres del significat d'ambientalització
curricular i d'estratègies per dur-la a terme. A més,
el projecte de recerca es potencia amb el treball en
l'àmbit de xarxes nacionals i internacionals en les
quals està integrat el GRECA. 

GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ CIENTÍFICA I AMBIENTAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (GRECA)
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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 2005
L'any 2005 ha estat un any de transició per la publicació
del Decret 124/2005 del Departament de Medi
Ambient i Habitatge que ordenava la inclusió dels
terrenys del Gorg de Creixell al PEIN. Amb aquest
fet, la nostra associació assoleix una part important dels
nostres objectius.

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 2005
  L'activitat del Projecte Rius es va centrar al llarg del
2005 en el foment del voluntariat ambiental per
realitzar 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.
 
 
 L'adopció de rius
 Actualment ja 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.
 
 Fins ara, els diferents projectes d'adopció de riu han
engegat iniciatives com ara:
 
 - Recuperació de camins vora-riu 
 - Creació d'itineraris senyalitzats
 - Plantació d'arbres de bosc de ribera 
 - Restauració de basses
 - Neteja de ribes 
 - Organització de neteges populars
 - Construcció de passeres
 - Passejades
 
 Finalment, el Projecte Rius es compromet a realitzar

Pàgina 78 de 288

mailto:comunicacio@projecterius.org
http://www.projecterius.org


un seguiment continuat de l'adopció en forma
d'assessorament tècnic i administratiu complet, per
resoldre dubtes, aconseguir permisos, engegar
iniciatives... en definitiva, a col·laborar amb el grup
de voluntaris tant com sigui possible per aconseguir
allò que es proposa.
 
 L'adopció de rius és una iniciativa que dóna cada cop
més sentit a la tasca del Projecte Rius, atès que
implica un pas de maduresa en el camp del voluntariat
ambiental i consolida la vinculació i el compromís dels
grups de voluntaris en el coneixement, la protecció i la
millora dels nostres rius. 
 
 
 Conferències al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible
 Aquest 2005 ha estat marcat també per l'aposta del
Projecte Rius per la formació. La participació ciutadana
als espais fluvials és prou àmplia perquè, d'una forma
teòrica però amb exemples gràfics, ens puguem
aproximar d'una manera més profunda a elements
monogràfics.   
 Amb aquesta voluntat, l'entitat ha realitzat al llarg de
l'any un cicle de conferències al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible. El cicle ha comptat amb quatre
conferències.
 
 - Divendres 11 de març: Els aqüífers, un món per
descobrir (Àlex Nogués).
 - Divendres 13 de maig: Fem volar ocells!! Els ocells
a la conca del Besòs (Toni Marí).
 - Divendres 16 de setembre: Els peixos com a
bioindicadors de l'estat de salut dels rius (Marc
Ordeix).
 - Divendres 11 de novembre: Els amfibis, entre la
terra i l'aigua (Marc Franch).
 
 
 Resum d'activitats realitzades al llarg de l'any 2005
 L'any 2005 ha estat farcit d'activitat al Projecte Rius.
Les línies que segueixen són un resum de l'activitat
anual de l'entitat classificada per mesos.
 
 Gener
 - Participació a les jornades «Integració i recuperació
dels espais fluvials» organitzades per l'Ajuntament
d'Avinyó i l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua.
 - Participació activa en el grup motor de voluntariat
ambiental que cristal·litzà en la creació de la Xarxa de
Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). 
 
 Febrer
 - Coorganització de les II Jornades de Voluntariat
Ambiental a Manlleu on es presenta públicament la
XVAC.
 - Conferència a la Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona on s'exposa la filosofia i
metodologia del Projecte Rius.

 - Plantada d'arbres a Olesa de Montserrat dins la
campanya d'adopció duta a terme conjuntament amb
l'escola Povill, l'Ajuntament d'Olesa i l'entitat local
Revolució Verda.
 
 Març
 - Plantada d'arbres a la Font del Tomàs d'Avinyó
(Bages) amb l'ajuntament del municipi i el Grup
Ecologista d'Avinyó.
 - Participació de l'entitat en el Dia de l'Aigua amb
tallers formatius per als més petits.
 - Segona fase de l'adequació de la bassa de l'Areny de
Vilapou a Olesa de Montserrat, conjuntament amb
l'escola Povill.
 - Inici del cicle de conferències del Projecte Rius al
Centre de Recursos Barcelona Sostenible amb la
intervenció d'Àlex Noguès parlant dels aqüífers. 
 - Participació del Projecte Rius en unes jornades a
Nova Anglaterra, per conèixer les eines de custòdia del
territori que es duen a terme en aquest indret. 
 
 Abril
 - VI trobada de grups del Projecte Rius celebrada el
17 d'abril a Martorell.
 - Participació als actes de la Setmana de la Terra,
organitzada per l'Ajuntament d'Abrera.
 - Sortida formativa de la campanya de primavera a
Montcada i Reixac. 
 
 Maig
 - Inici de les actuacions de recuperació de la riera
d'Amer.
 - Es signa l'acord de custòdia del riu Llobregat al seu
pas per Olesa de Montserrat.
 
 Juny
 - Sortida per descobrir el Torrent Gran d'Abrera
organitzada pel Projecte Rius i l'Associació Naturalista
d'Abrera (ANDA).
 - La web del Projecte Rius posa en marxa el fòrum al
seu espai web (www.projecterius.org). El fòrum es
distribueix en quatre àmbits i té la voluntat de
respondre dubtes i suggeriments d'una manera
pública i interactiva. 
 - Es presenta el Projecte Rius a Igualada. La
presentació va constar d'una primera part teòrica i
introductòria i d'una segona de descoberta al riu Anoia.
 
 Juliol
 - Participació del Projecte Rius a l'Escola d'Estiu del
Penedès a Saifores que celebrà la seva 27a edició.
 - Activitats del Projecte Rius en el marc del camp de
treball «Vora-Ter'05» organitzat pel Grup de Defensa
del Ter.
 - Participació del Projecte Rius a la VI Escola
Internacional d'Estiu del Medi Ambient.
 
 Setembre
 - Sortides formatives al Llobregat i l'Avencó.
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 - Conferència al Centre de Recursos Barcelona
Sostenible «Els peixos com a bioindicadors» a càrrec
del biòleg Marc Ordeix.
 - Es presenta, en roda de premsa, el conveni entre el
Projecte Rius i l'Ajuntament d'Olesa.
 - Es presenta el Projecte Rius en el marc de l'Interreg
III MEDOCC a Sabadell.
 - Es presenta l'entitat a l'IES Sant Cugat.
 
 Octubre
 - El Projecte Rius participa a Itàlia en unes jornades de
Greenman (Institut per la Democràcia Participativa i
Ciutadania Europea).
 - Se signa el conveni amb l'entitat valenciana
Xúquer Viu per impulsar el Projecte Rius al País
Valencià.
 - Participació al seminari sobre Aigua i Educació
Ambiental celebrat a Valsaín (Segòvia).
 
 Novembre 
 - Es tanca a Vilanova del Vallès la primera fase de la
Xarxa Besòs amb una sortida de camp.
 - Darrera conferència del cicle al Centre de Recursos
Barcelona Sostenible «Amfibis, entre la terra i
l'aigua» a càrrec del biòleg Marc Franch. 
 - Presentació, en roda de premsa, de l'Informe Anual
2005. Assistència de gran nombre de mitjans de
comunicació. 
 - Participació a la I Jornada Anual de Voluntariat del
Proxecto Ríos a Galícia. 

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 2005
  El Pla estratègic d'actuació de la Fundació Emys està
inspirat en la detecció dels perills de degradació i
desaparició als quals es troben sotmesos els sistemes
aquàtics lenítics continentals a la península Ibèrica i,
sobretot, els ambients aquàtics temporanis. 
 

 En aquest sentit, la Fundació Emys ha engegat un
projecte integral de restauració, adequació i difusió de les
zones humides del territori, començant per la
Camparra, una antiga zona humida poc coneguda de
la localitat de Riudarenes, a la comarca de la Selva,
amb referències històriques i de gran similitud amb els
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Estanys de Sils. 
 
 La recuperació i adequació ambiental d'aquest tipus
d'espais en clara regressió pretén reduir les alteracions
que pateix minimitzant l'impacte creixent de la
construcció i de les grans infraestructures, evitar-ne
l'aïllament i la reducció per manca de protecció i gestió, i
conscienciar de la importància i la vulnerabilitat
d'aquests hàbitats. 
 
 Aquest projecte integra un seguit d'actuacions
científiques d'estudi i recerca, un plec de mesures per
facilitar la protecció dels espais i promoure'n la
custòdia, una planificació acurada per adequar l'espai de
la Camparra com a zona de referència i desenvolupar-
hi el programa d'educació ambiental i la divulgació
informativa, i un pla general d'acció per a la promoció
de la integració social i intergeneracional a través de la
col·laboració amb els col·lectius desafavorits o amb
dificultats d'integració. Amb aquesta acció, la Fundació
Emys pretén donar cobertura al buit cultural i
ambiental de la zona, alhora que amplia els seus
serveis als àmbits social i laboral en el marc de les
actuacions previstes en aquest projecte. 
 
 El projecte «Conservació i estudi de la tortuga
d'estany i els seus hàbitats: recuperació, gestió i difusió de
zones humides i les seves espècies» que presenta la
Fundació Emys engloba un conjunt d'actuacions i
programes vinculats al marc fundacional de l'entitat i
promoguts pel seu pla estratègic d'actuació integral.
Aquest projecte està dissenyat amb l'objectiu de
consolidar la Camparra com a zona humida temporània
d'alt valor ambiental amb la preservació dels seus
cicles naturals i l'estabilització dels seus hàbitats i les
seves poblacions animals i vegetals, a partir de la
concepció integral de l'espai com a impulsor dels
valors naturals en l'educació ambiental i l'aportació de
noves eines pedagògiques i divulgatives per esdevenir
plataforma d'integració de l'entorn social. Així, el
projecte està ordenat en tres línies d'actuació o objectius
generals:
 
 1. Reforçament de la investigació científica i suport als
estudis de recerca com a eines fonamentals per
gestionar les diferents espècies animals i l'hàbitat que
ocupen, necessàries per perfilar els criteris de base en
la gestió i la custòdia del territori i el coneixement
necessari per desenvolupar els programes divulgatius,
educatius i d'integració social. Aquest treball científic i
de recerca està centrat en els camps de la tortuga
d'estany i la tortuga de rierol, i en els d'altres
espècies d'amfibis i rèptils i la vegetació i la fauna
present en els seus hàbitats. La precisió i fiabilitat dels
resultats obtinguts a partir d'aquesta tasca científica
vénen avalades pels estudis engegats simultàniament a
sis punts diferents de la zona, dos d'ells de nova
creació, vinculats entre ells per corredors naturals
biològics com els rierols o les rieres. 

 
 2. Consolidació de la Camparra com a espai integral,
ampliació de la zona i recuperació i creació d'altres espais
d'interès natural i paisatgístic. Les tasques d'ampliació
i adequació de la zona de la Camparra, així com els
espais de nova creació com l'Esplet, permeten la
continuïtat de la tasca científica i el desenvolupament
de programes laborals d'integració, entre els quals està
previst col·laborar amb l'Escola Taller del Consell
Comarcal de la Selva en un programa anual que
potencia la responsabilitat laboral, la sensibilització
ambiental i la integració del col·lectiu jove amb
dificultats educatives i socials. També s'inclou la
integració intergeneracional a través d'un programa
pilot de cultius biològics adreçat a la població de la
tercera edat, amb la finalitat de motivar la participació
amb tasques adequades a la sensibilització del
col·lectiu.
 
 3. Divulgació i promoció dels espais en el marc de les
línies pedagògiques d'integració social dissenyades per
la Fundació Emys i dels programes d'educació
ambiental i integració intergeneracional. 
 
 Altres actuacions de la fundació:
 
    - Actuacions en gestió i custòdia del territori.
 
    - Dinamització i participació en campanyes de control
dels impactes ambientals provocats per la construcció
de grans infraestructures, com ara la LAV i la MAT.
 
 - Organització de cursos d'amfibis i rèptils, i jornades
de medi natural de la Selva.
 
 - Participació en congressos internacionals
d'herpetologia a Sud-àfrica, Portugal i València. 

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 2005
- I cens d'ocells aquàtics hivernants: 15/1/2005.
Sortida per fer el cens i conèixer les aus aquàtiques
hivernants que habiten al Solsonès. 
 
 - Petjades a la neu i cerca del llop: 12/3/2005.
Excursió amb raquetes de neu per tal d'observar
petjades de la fauna que habita als ambients de
muntanya. 
 
 - L'Índia, a la recerca del tigre (conferència):
1/04/2005. A càrrec de Jordi Nicolau, biòleg. 
 
    - Inspecció del Projecte Rius: 16/04/2005. Inspecció
de la qualitat de l'aigua d'un tram del riu Aiguadora
fent servir una metodologia senzilla i educativa. 
 

 - Sortida a l'EIN Ribera Salda i celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient. Sortida organitzada
conjuntament amb la Institució Catalana d'Història
Natural (ICHN) dins del cicle de sortides als espais
naturals dels Països Catalans: 4/06/2005.
 
 - Excursió per conèixer la fauna i flora característiques
de l'ecosistema fluvial de l'espai natural protegit de la
Ribera Salada. Es comença a la part baixa del riu per
seguir cap al pont del Clop, Aigüesjuntes, i s'arriba a la
font de Sant Quintí. 
 
 - Xerrada d'Austràlia: 20/05/05. A càrrec de Fermí Sort
i David Guixé, biòlegs. 
 
 - Excursió per conèixer la natura del capvespre a
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l'alba: 2-3/07/2005. 
 
 - Xerrada de Turquia: 17/06/05. A càrrec de Gerard
Bota (enginyer tècnic forestal), David Guixé (biòleg) i
Jordi Palau (enginyer de forests).
 
 - Xile, país de contrastos: 29/07/05. A càrrec de Núria
Serena Fernández, llicenciada en Ciències
Ambientals. 
 
 - Observació d'estels: 3/09/2005. Sortida per
contemplar i aprendre una mica més sobre les
estrelles i les constel·lacions. 
 
 - Xerrada de l'Iran: 16/09/05. A càrrec de Montse
Raurell, Laura Goula i Ramon Baucells.
 
 - II Inspecció del Projecte Rius: 15/10/2005. Inspecció
de la qualitat de l'aigua d'un tram de la Ribera Salada
fent servir una metodologia senzilla i educativa. 
 
 - Sortida i exposició de bolets: 5 i 6 /11/2005. Sortida
per buscar bolets als boscos del Solsonès i aprendre a
identificar les diferents espècies, que després
s'organitzen en una exposició. 
 
 Totes aquestes activitats són gratuïtes i obertes a
tothom. La participació és molt variable i pot arribar a
la trentena de persones en algunes activitats, com ara
la sortida de bolets, i fins i tot pot superar aquesta
xifra en les exposicions i conferències.
 
 Cada dos anys s'organitzen unes jornades ambientals
amb tallers i jocs per a nens en què la participació de
públic és major. Aquestes jornades van tenir lloc el
2004 i el 2006. 
 
 Durant l'any 2005 es va presentar un projecte de
restauració d'unes basses de la comarca pel qual vam
rebre un ajut de "la Caixa" i que actualment s'està
portant a terme. 

Grup de Natura del Solsonès
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VILERT I
CENTENYS

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VILERT I CENTENYS
Vilert - Veïnat de les Anglades, 4
17832 ESPONELLÀ
PLA DE L'ESTANY
Telèfon: 972 59 71 64 / 972 59 72 13
Fax: 
E-mail:
Web:
             r.biosca@telefonica.net / dolors.lagresa@gmail.com
          

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

Nombre d'associats:                                   59

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Limnos, Salvem l'Empordà, Xarxe de Custodia del
Territori, Territori i Paisatge, Projecte Rius,
Plataforma de Defensa del Territori

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, Ecosistemes aquàtics,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals

Objectius:
Segons l'article 2 dels estatuts de l'associació, els fins
de l'associació són: 
 - Fomentar la convivència i la solidaritat entre veïns. 
 - Organitzar activitats que redundin en bé de la
població en general. 
 - Vetllar per la conservació i millora dels valors
arquitectònics, artístics, paisatgístics i ambientals. 
 - Conservar i millorar els serveis col·lectius en
col·laboració amb l'Administració i sobretot amb
l'Ajuntament. 
 - Vetllar per l'essència dels nuclis rurals dels termes
de Vilert i Centenys i les seves entitats de població. 
 - Queda exclòs tot ànim de lucre.

Memòria d'activitats de l'any 2005
1. Dia de la natura a Vilert, 3 d'abril de 2005.
Caminada pel Fluvià i el seu entorn amb presentació
dels diferents projectes que s'estan realitzant: Projecte
Rius, Projecte Natura 2000, Projecte Llúdriga, estudi
de papallones diürnes, projectes d'extraccions d'àrids,
etc. Botifarrada i ball de danses tradicionals.
Col·laboració de LIMNOS, Salvem l'Empordà i el
Projecte Llúdriga. Assistents: aproximadament 100
persones.
 
 2. Dia de la natura a Vilert «El riu Fluvià», 19 de juny
de 2005. Amb concurs de fotografia sobre els temes
següents: 1) el riu, els recs, les fonts, els canals; 2)
vegetació: arbres, flors, líquens, etc.; 3) Fauna: aus,
peixos, insectes, mamífers, etc.; 4) l'home i el riu; 5)

foto denúncia: agressions al medi. Caminada per la
riba dreta del riu Fluvià «Descobrirem un bell paisatge
i ens explicaran la historia del riu i el seu entorn».
Assistents: 70 persones.

Associació de Veïns de Vilert i Centenys
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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 2005
Del gener al setembre de 2005: actuacions de millora
de l'hàbitat i reintroducció de fauna salvatge en finques
amb acord de custòdia.
 
 Del gener al desembre del 2005: seguiment de la
població avifaunística dels estanys de Sils, la plana de
la Selva i les Guilleries.
 
 - 15/01/05. Participació en el cens d'aus aquàtiques i
hivernants de la plana de la Selva, en col·laboració
amb el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
 
 - 01/02/05. Edició en format electrònic (PDF) de
l'Anuari d'Ornitologia de la Selva 2004.
 
 - Organització del Festival dels Ocells de Sils, per

tercer any consecutiu (tardor).
 
 - Cicle de xerrades de divulgació dels espais naturals
de la Selva.
 
 - 10/04/05 i 11/11/05. Organització de visites obertes i
guiades als estanys de Sils (primavera i tardor).
 
 - Del gener al juliol de 2005. Treball de camp per a
l'elaboració de l'atles dels ocells de la vall del
Llémena.
 
 - 15/04/05. Campanya d'anellament científic d'ocells
als estanys de Sils.
 
 - Elaboració d'informes i estudis per a la descripció i
definició dels espais d'interès natural de la plana de la
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Selva.
 
 - Gener, març, abril i maig de 2005. Censos d'ocells
amb la participació de l'associació en els programes
SOCC, Pernis i Sylvia de l'Institut Català
d'Ornitologia.
 
 - 10/11/05. Xerrada a Sils sobre la fauna present als
estanys de Sils.
 
 - Del 10 de novembre al 20 de desembre. Exposició
sobre rastres i petjades de fauna salvatge al punt
d'informació dels estanys de Sils.
 
 - 15/12/05. Campanya d'anellament científic d'ocells
als estanys de Sils.

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 2005
1. Campanyes i actes reivindicatius
 La IAEDEN continua donant suport actiu a les
campanyes de reivindicació de la plataforma Salvem
l'Empordà i la plataforma No a la MAT.
 
 2. Jornades de formació (cursos, seminaris, xerrades,
col·loquis, conferències, etc.)
 Sortides i xerrades
 Totes les activitats realitzades aquest any s'han
centrat en la celebració del 25è aniversari de l'entitat:
 - Dissabte 26 de febrer: xerrada del passat i present
de la IAEDEN, a càrrec de Joan Budó.
 - Dissabte 16 d'abril: sopar de celebració del 25è
aniversari de la IAEDEN.
 Jornada «El foc al territori: ecologia i gestió»
organitzada per la IAEDEN dins de la Fira del

Paisatge de Palau-saverdera.
 - Participació en la 19a Trobada d'Ecologistes i de les
plataformes en defensa del territori dels Països
Catalans, el 27, 28 i 29 de maig de 2005 a Tortosa.
 - Divendres 7 d'octubre: presentació d'un estudi
sociològic del jovent de la IAEDEN.
 - Divendres 11 de novembre: «Les infraestructures
contra el territori, a Catalunya». Xerrada i presentació
del llibre de l'enginyer Ramon Caralt.
 - Divendres 25 de novembre: «El canvi climàtic i
altres canvis ambientals globals, perspectives de futur
al nostre planeta». Conferència de Josep Peñuelas.
 - Dissabte 17 de desembre: passi de diapositives de
Cuba «Cuba natural, Cuba Humana».
 
 Curs d'introducció al naturalisme
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 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
haver de quedar fora ja que les places eren limitades.
El curs constava de les sessions següents: 
 - Dissabte 9 d'abril: ecologia general i d'amfibis i
rèptils.
 - Dissabte 16 d'abril: vegetació, mamífers i ocells.
 - Diumenge 17 d'abril: sortida pràctica del curs per
l'Empordà.
 
 Altres 
 Cicle de xerrades sobre residus a l'Institut Ramon
Muntaner per iniciativa del mateix centre. 
 Cicle de xerrades sobre els espais naturals de la
comarca a l'Institut Ramon Muntaner per 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.
 
 3. Estudis o assessoraments (naturalístics, tècnics,
jurídics, etc.)
 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.
 
 4. Projectes educatius
 Un any més, el GENI ha realitzat campaments a
l'estiu. Els campaments organitzats han estat: 
 - Del 4 al 15 de juliol: campament de grans a
Aigüestortes. Edat: 13 a 15 anys. 
 - Del 4 al 15 de juliol: campament de mitjans a
Aigüestortes. Edat: 11 a 13 anys. 
 - Del 20 al 31 de juliol: campament de mitjans al
paratge natural de l'Albera. Edat: 11 a 13 anys. 
 - Del 20 al 31 de juliol: ruta del Ripollès a l'Empordà
seguint el curs de la Muga. Edat: 15 a 17 anys. 
 - Del 3 al 14 d'agost: campament de petits al paratge
natural de l'Albera. Edat: 8 a 10 anys. 
 - Del 3 al 8 de setembre: campament «Comencem a
volar» al parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
Edat: 5 a 7 anys. 
 
 
 5. Projectes de conservació d'espais naturals
 Actuacions a l'espai restaurat dels estanyols de Mas
Margall. 
 - Tasques de manteniment: repàs de l'estat dels
cartells indicatius i informatius de la zona; arreglar les
delimitacions de corda a la zona de l'aparcament i de
pícnic i el triangle de la cruïlla entre els dos camins;
podes i desbrossades; arreglar els desperfectes dels
aguaits; manteniment de la caseta de fusta per a
tasques d'educació ambiental. 
 - Tasques de difusió: jornades d'anellament d'ocells
(dissabtes 22 de maig i 12 de novembre).
 - Recerca: participació en el cens internacional d'aus

aquàtiques hivernants; estudi de seguiment de la
vegetació per mitjà de l'establiment de parcel·les de
control. 
 
 Difusió de les fitxes elaborades de diferents espais de
la comarca per tal que entrin a formar part de la Xarxa
Natura 2000.
 
    6. Publicacions i elaboració de material propi.
 - Edició a dues tintes de quatre números del butlletí de
la IAEDEN.
 - Nou format de la web de la IAEDEN
http://www.iaeden.org.
 - Nova paradeta informativa de la IAEDEN.
 - Edició d'una nova butlleta d'inscripció de socis.
 - Edició de nous adhesius de l'entitat en diverses tintes.
 - Elaboració d'un CD amb un recull de fotografies dels
25 anys de la IAEDEN.
 
 7. Celebració o participació en actes diversos (fires,
diades, concursos, plantades, etc.)
 Premis juvenils
 - XV edició dels Premis Juvenils Josep Maria Álvarez
de Medi Ambient. Uns premis organitzats per
l'Institut Ramon Muntaner, l'Ajuntament de Figueres
i la IAEDEN.
 - XIV edició dels Premis de Dibuix de la Natura
Memorial Albert Ramon i Estarriol. Uns premis
organitzats per l'APNAE, el parc natural dels
Aiguamolls de l'Empordà i la IAEDEN.
 - XXVII concurs per a la joventut organitzat per
Òmnium Cultural, el qual en aquesta edició dedicaven la
temàtica del concurs anual a la natural i a l'Empordà en
motiu del 25è aniversari de la IAEDEN.
 
 8. Altres
 
 - V Fira Infantil de l'Intercanvi a Figueres
 Una activitat que va consistir en una trobada de nens
que intercanviaven lliurament i sense necessitat de
diners qualsevol article -de tipus cultural, lúdic o
esportiu- que ja no feien servir. El balanç de l'activitat
va ser molt positiu i va comptar amb una participació
total de 110 nens i nenes. 
 
 - Enguany també s'ha repetit el IV concurs de
joguines reciclades; una fira que està assolint una gran
maduresa i un arrelament molt bo a la comarca. 
 
 - I Festival de cinema ecologista de l'Alt Empordà
 Tenint en compte l'èxit de l'any anterior amb la
setmana de cinema ambiental, es va creure convenient
iniciar aquest festival anual de cinema ecologista
coorganitzat amb Diòptria. En aquest primera edició es
van projectar:
 Dijous 17 de març: Deep Blue. 
 Divendres 18 de març: Le Dernier Combat.
 Dissabte 19 de març: videoconferència sobre l'ONG
Botica Natural- ONGD. 

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 2005
- L'exposició «El Sol, més que una energia» ha estat
inaugurada al centre cívic Via Favència i té
programat passar per diversos llocs, com ara al centre
cívic de Can Coll, el centre cívic Ton i Guida i el CEIP
Antaviana.
 
 - Roquetes un barri net. Conjuntament amb el Pla
Comunitari de Roquetes, s'està començant a treballar en
una campanya de neteja que consisteix a realitzar
diferents accions reivindicatives i de caire educatiu. 
 
 - Projecte de cooperació amb la Asociación de Mujeres
Ambientalistas del barri Boris Vega d'Estelí,
Nicaragua, amb la qual s'han mantingut contactes per
carta. Elles realitzen un projecte de lombricultura a fi
d'obtenir millores en el reciclatge de residus orgànics.

Aquest projecte inclou un hort comunal, la venda de
plantes ornamentals i el reciclatge de matèria orgànica
amb finalitats comercials (adob). També ens han
enviat mostres del treball que fan. 
 
 - Festa ecològica. En col·laboració amb la Biblioteca
Popular de Roquetes, s'ha realitzat un taller, de caire
sensibilitzador, sobre residus i el seu reciclatge per a
nens de totes les edats. Després del taller s'han
contractat uns titelles, que han actuat per a aquests
nens al carrer. 
 
 - Projecte Ruta 2005. S'han programat dues sortides
durant aquest any en les quals han participat unes 30
persones cada cop. 
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 - La cultura 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. 
 
 - Revista Hyla. S'han editat dues revistes semestrals
que consten d'articles dels nostres socis, de caire
informatiu, educatiu i reivindicatiu sobre
sostenibilitat.  
 
 - Web. Hem treballat amb l'edició definitiva de la
nostra web: http://www.noubarris.net/grodema.
 
 - L'Associació Mediambiental Grodema té un
representant al consell participatiu de medi ambient
del districte VIII i ha participat activament en les
sessions mensuals, on s'ha treballat en la setmana de
la mobilitat sostenible. També té un representant al
consell del Consorci del Parc de Collserola. A més,
té un conveni amb el Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona i amb el Departament d'Acció
Cívica de la Generalitat. 
 
 - Gestió del Centre Ton i Guida des de la Plataforma
d'Entitats de Roquetes. Conjuntament amb altres
entitats del barri es gestiona aquest centre cívic. 

Associació Mediambiental Grodema
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FEJC, FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL

FEJC, FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
c/ Mare de Déu del Pilar, 16-18
08003 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 93 268 91 11
Fax: 93 268 91 12
E-mail:
Web:
             fundacio@josepcarol.org
          www.josepcarol.org

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

Nombre d'associats:                                   4

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Escoltes Catalans, Xarxa de Custòdia del Territori,
Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball
Internacionals de Catalunya, Ajuntament de
Barcelona, Generalitat de Catalunya i moltes més.

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

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

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Comerç i cooperació internacional,
Comunicació i educació ambiental, Democràcia
ambiental i participació ciutadana, Educació en el Lleure

Objectius:
La Fundació Escolta Josep Carol neix amb la
finalitat de fer arribar una proposta educativa per a
infants i joves que es
basa en la transmissió de valors -com ara la solidaritat,
la responsabilitat,
el civisme, l'esperit crític, l'honestedat, el respecte
social i ambiental, el
compromís, l'estima per la natura, etc.- a partir de la
formació integral de
l'individu, procurant d'harmonia els tres vessants
fonamentals: social,
intel·lectual i físic.

El sector d'intervenció de l'associació és l'educació per a
l'entesa en un
vessant ampli. La fundació desenvolupa tot un seguit
de programes de formació
per a educadors/es, activitats educatives per a infants i
joves, camps de
treball, etc.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Com marca l'ideari de la Fundació Escolta Josep Carol,
les activitats que desenvolupem a la natura tenen com
un dels seus objectius principals l'educació d'infants i
joves en el respecte i la conservació del nostre entorn.
Perquè només així, el dia de demà, esdevindran
persones conscients de la importància del respecte per
la natura i de la seva conservació. 
 
 Per aconseguir aquests objectius, la fundació treballa
en dues direccions. D'una banda, gestiona una xarxa

de terrenys d'acampada per garantir que les entitats
educatives com ara esplais, agrupaments o grups
ecologistes puguin desenvolupar les seves activitats.
D'altra banda, realitza accions educatives o camps de
treball amb joves i adults per recuperar o millorar les
condicions d'un espai natural comunitari, per tal que
tothom en pugui gaudir. 
 
 Per tot això, les activitats desenvolupades al llarg del
2005 poden classificar-se en dos grans blocs. 
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 1. Ampliació i millora de la xarxa de terrenys
d'acampada
 
 Durant el 2005 s'ha ampliat la xarxa de terrenys
d'acampada que gestiona la fundació amb dues noves
zones naturals i tres renovacions d'acords de custòdia
de terrenys. Els dos terrenys nous es troben a Vilopriu
(Alt Empordà) i a Gurp (Pallars Jussà) i, en aquests
moments, les instal·lacions ja estan obertes al públic .
   
 Les tres renovacions d'acord afecten els terrenys de
la Riba i Mossèn Perfecte - Puigpelat (tots dos a l'Alt
Camp) i el terreny de Malpàs (Pallars Jussà). Tots tres
acords estableixen que la fundació assumeix les
responsabilitats de tenir cura dels espais i de mantenir-
ne els trets paisatgístics, la neteja d'àrees forestals,
l'arranjament d'accessos, l'establiment d'equipaments
de gestió de residus sostenibles, etc.
 
 2. Realització de camps de treball amb joves d'arreu
del món
 
 Els camps de treball són accions voluntàries
protagonitzades per joves de Catalunya o de fora del
país que comporten un benefici per a la comunitat que
els acull. Durant dues setmanes, els joves conviuen en
el medi social i natural on es desenvolupa l'activitat i,
guiats per un equip de monitors i tècnics, combinen
els treballs tècnics concrets amb activitats d'educació
en valors. Durant l'any 2005, alguns dels camps de
treball en el medi natural que es van dur a terme van
ser: 
 
 2.1 Coves i voltors a Gurp
 El camp de treball es va realitzar a Gurp, un poble del
terme municipal de Tremp situat al peu d'una
impressionant cinglera de conglomerats que els
habitants del poble coneixen com la Roca. L'objectiu
era iniciar la rehabilitació integral de la zona per a una
posterior museització del conjunt i la construcció d'un
centre d'interpretació de les coves. Aquest camp
s'inscriu en un ambiciós projecte d'ordenació de la vall
dels Voltors, dins del terme municipal de Tremp.      
Durant catorze dies, quinze noies i vuit nois d'edats
compreses entre els 14 i els 17 anys van col·laborar
en la rehabilitació i el condicionament del camí d'accés
al conjunt, la millora de la ruta de la vall dels voltors,
van desbrossar els trams dels camins més propers a
les coves, van netejar i senyalitzar-ne la ubicació i van
millorar el tancament. 
 Guiats pels educadors i les educadores, els joves
també van aprofitar l'estada per aprendre diferents
estratègies de millora i preservació del medi natural a
través de xerrades i col·loquis amb els tècnics de
l'Ajuntament de Tremp. El camp de treball va assolir
tots els objectius tècnics i les valoracions tant dels
participants com de l'Ajuntament i els veïns del poble
van ser molt positives. 

 
 2.2 Fent camí per Aigüestortes
 El camp de treball es va realitzar a prop de Caldes de
Boí, a la zona d'acampada de Toirigo, a Aigüestortes,
entre el 17 i el 30 de juliol de 2005. Sota el nom de
«Fent camí per Aigüestortes», onze nois i tretze noies
d'entre 14 i 16 anys van restaurar alguns elements del
territori que tenen interès com a recurs turístic a la
zona (senders empedrats, fonts i abeuradors, etc.). A
banda de conviure amb la població autòctona, durant la
seva estada els participants van aprofitar per estudiar
els hàbitats aquàtics i la diversitat biològica de les àrees
protegides i van realitzar un inventari de punts
d'aigua al tram de la Cabanera de Lleida - Vall de Boi
- Vall d'Aran. 
 
 2.3 Punta de la Mora
 Durant les dues primeres setmanes de juliol, 21
participants d'edats compreses entre els 18 i els 24
anys es van traslladar a la Punta de la Mora
(Tarragona) per arranjar tanques en estat de
degradació, netejar les platges i col·laborar en les
tasques de recerca i d'estudi, així com en la gestió de la
fauna i flora de la zona. Els participants també van
realitzar un estudi sobre el tipus de turisme que visita
la zona, en què van fer enquestes als visitants alhora
que els donaven informació sobre la regió. 
 
 2.4 Miravet, el camí dels templers
 Durant quinze dies, 25 nois i noies d'entre 14 i 16
anys van desplaçar-se a Miravet i, ajudats per tècnics
de l'Ajuntament i per educadors i educadores, van
realitzar les tasques de rehabilitació de la zona del
castell. El camp de treball incloïa les feines de
rehabilitació i condicionament del camí del Cap de Vila
i del seu entorn, desbrossar els trams dels corriols
més propers al castell de Miravet, arranjar els senders
més populars del camí del Cap de Vila que patien
esllavissades, i netejar i condicionar el bosc proper a
la zona.   

FEJC, Fundació Escolta Josep Carol
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MÀTRIA

MÀTRIA
indústria, 7
17460 CELRÀ
GIRONÈS
Telèfon: 972494098
Fax: 
E-mail:
Web:
             info@matria.info
          www.matria.cat

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:                                              nacional

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

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Agricultura ecològica i
alimentació, Consum, Salut humana i medicina natural,
Comunicació i educació ambiental, Publicacions
especialitzades

Objectius:
Màtria és un projecte de comunicació que té per
objectiu difondre i dinamitzar idees, iniciatives i
valors que ens apropin a una societat diversa en
harmonia amb la Terra.
 Màtria obre canals de comunicació que ajuden a
promoure, vertebrar i crear alternatives basades en
aquesta relació harmoniosa amb Gaia.
 
 Màtria vol ser un referent comunicatiu al nostre país
d'una cultura que opta per una vinculació profunda i
harmoniosa amb tot el planeta.
 
 Màtria té actualment dues iniciatives activades: Màtria
Edicions i el web Màtria Actualitat. 

Memòria d'activitats de l'any 2005
  Redacció i manteniment del web Màtria Actualitat:
http://www.matria.info
 
 Aquest espai web ofereix notícies i informacions
diverses relacionades amb l'ecologia, la sostenibilitat,
el consum, la salut i altres temàtiques relacionades amb
la nostra relació amb el planeta. 
 
 La renovació dels blocs de notícies es realitza amb una
periodicitat setmanal i s'ofereix el servei de recepció
de titulars mitjançant correu electrònic.
 
 Edició dels dos primers llibres de Màtria Edicions
 
 El projecte editorial de Màtria ha començat a donar els
seus primers passos amb la redacció dels dos primers

llibres, que volen oferir alternatives senzilles,
quotidianes i pràctiques per a una vida més ecològica i
en harmonia amb el planeta.
 
 - Cuina mediterrània vegetariana
 El llibre presenta la dieta vegetariana mediterrània
com a alternativa pràctica en pro de la sostenibilitat,
del consum local i de la cultura pròpia. Les receptes són
bàsicament de cuina catalana i mediterrània i estan
redactades de manera didàctica i entenedora. L'autora
és Àngels Miret Rial.
 
 - Remeis casolans dels països catalans
 El llibre és un recull de receptes vives de remeis de
medicina popular de casa nostra. Totes les receptes
indiquen la persona que les ha facilitat i el poble on
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viu. És una alternativa que invita a l'autonomia i a
l'autosuficiència en la cura de la nostra salut i que
ofereix remeis pràctics per a les dolences més usuals i
comunes. Al mateix temps, és un recull de la saviesa
popular. L'autor del recull és el metge naturista
Xavier Uriarte.    

màtria
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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 2005
El club EMAS es va constituir el 6 juny de 2006. Pocs
mesos després de la seva creació, el Club EMAS ha
creat diversos grups de treball i vocalies per afrontar
els reptes següents:
 
 - Incidir en l'actual procés de revisió de la Llei 3/98
d'intervenció integral de l'Administració Ambiental.
 
 - Integrar la responsabilitat social corporativa (RSC)
a les empreses que ja disposen d'un sistema de gestió
ambiental. Concretament, s'ha col·laborat en una guia
que publicarà el Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
 

 - Optimitzar la documentació i informació ambiental
que les empreses lliuren a l'Administració.
 
 - Incrementar la visibilitat i el reconeixement de
l'EMAS i de les organitzacions que hi estan
registrades.
 
 En els propers anys, el Club EMAS té la intenció de
desenvolupar les línies de treball següents:
 
 - Coordinar, representar, gestionar i fomentar els
interessos ambientals i professionals comuns dels
associats, sense perjudici dels interessos ambientals
generals.
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 - Treballar per promoure la participació de les
organitzacions al sistema comunitari de gestió i
auditoria ambientals (EMAS).
 
 - Facilitar les relacions entre els associats i
l'Administració Pública.
 
 - Treballar de manera coordinada amb l'Administració
Pública per tal d'obtenir avantatges derivats del
compromís ambiental que les organitzacions han
adoptat.
 
 - Treballar per incrementar la visibilitat i el
reconeixement del sistema comunitari de gestió i
auditoria ambientals (EMAS), i de les organitzacions
que hi estan registrades.
 
 - Participar activament en els processos de revisió del
sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals
(EMAS).
 
 - Realitzar activitats dirigides a l'estudi i
l'aplicabilitat de sistemes i etiquetes de qualificació
ambiental, en especial el sistema comunitari de gestió i
auditoria ambientals (EMAS).
 
 - Promoure la col·laboració amb altres entitats o
associacions amb objectius afins a la nostra associació.
 
 - Realitzar activitats de sensibilització ambiental
dirigides a segments concrets de la població o al seu
conjunt en general.
 
 - Promoure i elaborar, per iniciativa pròpia o a petició
de tercers, informes, projectes, cursos formatius,
estudis o dictàmens relacionats amb sistemes i
etiquetes de qualificació ambiental.
 
 - Actuar en els fòrums nacionals i internacionals, en la
defensa i l'estudi de sistemes i etiquetes de qualificació
ambiental, en representació pròpia o, si s'escau, en
representació d'altres entitats i associacions del mateix
caire.
 
 - Vetllar per aconseguir que les normes i disposicions
ambientals es desenvolupin i s'apliquin de forma
correcta i rigorosa.
 
 - Actuar com a interlocutor davant dels organismes i
les administracions que sol·licitin la presència de les
entitats o associacions que treballin en temes
ambientals.    - Establir serveis propis de caràcter
informatiu d'interès comú per als socis.
   Tanmateix, el Club EMAS vol ser un referent,
especialment a Catalunya, en els temes concernents al
sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals
(EMAS). Amb aquest objectiu ofereix la seva
capacitat als següents agents:

 
 - A l'Administració i a les organitzacions EMAS: un
espai de trobada per treballar de manera coordinada
en els temes d'interès comú.
 
 - Als membres del club: formar part d'un col·lectiu
que exerceix la seva influència per donar resposta a
les necessitats comunes en relació amb el sistema
EMAS, participar en grups de treball d'àmbits
relacionats amb l'EMAS, gaudir d'una xarxa
d'informació específica d'interès per al vostre sistema
de gestió ambiental, avantatges especials (descomptes
en serveis d'actualització de requisits legals,
assegurances...), etc.
 
 - A les empreses que encara no han implantat
l'EMAS: l'experiència dels nostres socis. El Club
EMAS, com a tal, no ofereix serveis de consultoria,
però amb l'objectiu de promoure l'EMAS posa
l'experiència dels seus membres a disposició
d'aquelles empreses que estiguin valorant la
implantació de l'EMAS en el si de les seves
organitzacions. Així doncs, si teniu interès a conèixer
de primera mà els passos que cal seguir per obtenir
l'EMAS, o els resultats obtinguts, podeu posar-vos
directament en contacte amb qualsevol dels seus
membres o amb el propi Club EMAS (el qual us
adreçarà a l'empresa que més s'adeqüi al vostre sector i
dimensió perquè us expliqui la seva experiència). 

Club EMAS. Associació d’Organitzacions Registrades EMAS a Catalunya

Pàgina 97 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

PROTECTORA DEL FOIX, DE LES AUS I
LA NATURA. (PER CONTRACCIÓ) FAUNA
DE CUBELLES.

PROTECTORA DEL FOIX, DE LES AUS I LA NATURA. (PER CONTRACCIÓ) FAUNA DE
CUBELLES.
Juan Roig i Piera nº3 (hotel d'entitats)
08880 CUBELLES
GARRAF
Telèfon: 938953745
Fax: 
E-mail:
Web:
             faunacubelles@ya.com
          personales.ya.com/faunacubelles

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

Nombre d'associats:                                   175

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, Ecosistemes aquàtics,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Agendes XXI, auditories ambientals i indicadors de
sostenibilitat

Objectius:
Preservar el riu Foix, la seva flora i fauna, dins del
terme municipal de Cubelles.

Memòria d'activitats de l'any 2005
La nostra entitat va ser fundada el desembre del 2005,
motiu pel qual al capítol de projectes realitzats no hi
ha cap cosa a dir.
 
 Al capítol de projectes del 2005 hi havia que la zona
de la desembocadura del riu Foix fos declarada espai
natural, la qual cosa a hores d'ara (novembre de 2006)
ja és una realitat, ja que aquesta zona està dins del
projecte Xarxa Natura 2000. També al capítol de
projectes hi havia l'organització d'actes per difondre la
nostra associació dins del municipi i fins i tot a la
comarca, com ara el concurs de dibuix infantil, les
trobades de socis, les circulars informatives, les
campanyes reivindicatives, etc. 

Protectora del Foix, de les aus i la natura. (per contracció) FAUNA de Cubelles.
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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 2005
  1. Revista Agro-cultura
 
 Edició de tres números de la revista Agro-cultura,
dedicada a la producció agrària ecològica i
l'agroecologia. S'hi inclouen articles tècnics, notícies,
novetats editorials i activitats d'agenda, tot enfocat a
divulgar tècniques i mètodes que ens ajudin a
desenvolupar una cultura i unes pràctiques sostenibles
en el món rural, tant en l'àmbit ecològic com econòmic.
 
 Agro-cultura difon idees 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,

ofereix arguments i ressenya experiències de
produccions socialment equitatives que estrenyen els
vincles entre pagesos i consumidors.
 
 2. Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat
Cultivada
 
 Els objectius d'Esporus són la recuperació del cultiu i
del consum de les varietats locals, la transferència del
coneixement associat a aquestes varietats, el
repartiment del material vegetal per assegurar-ne l'ús,
i facilitar i promoure el manteniment de la
biodiversitat agrícola al camp i al plat.
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 Cerquem i recollim de mans dels pagesos cultius de
varietats locals o tradicionals amb la informació que hi
va lligada. Al mateix temps, multipliquem i
conservem les llavors amb l'objectiu que aquestes
varietats es vagin introduint als nostres horts i plats.
També en fem la caracterització agronòmica i
organolèptica per valorar-ne la viabilitat en l'àmbit
comercial i l'acceptació dels consumidors.
 
 Durant el 2005 hem organitzat dues jornades de
portes obertes a la finca de Can Poc Oli (parcel·les
cedides per l'Escola Agrària de Manresa), que han
estat molt concorregudes i on hem aprofitat per
repartir llavors i planters. 
 
 S'han fet diverses reunions per coordinar la Xarxa
Catalana de Biodiversitat Cultivada i se n'ha fet la
presentació pública. A més a més, s'ha estat
preparant la campanya «Col·labora amb la
biodiversitat cultivada» per obtenir fons que ens
ajudin en el manteniment del projecte.
 
 
 3. Altres activitats
 
 - Coordinació de la secretaria tècnica del 1r Congrés
Català de la Producció Agroalimentària Ecològica, amb
col·laboració amb la SEAE (Sociedad Española de
Agricultura Ecológica). Al congrés van participar
persones dels diferents àmbits relacionats amb la
producció agrària ecològica; des de tècnics investigadors
a productors, distribuïdors i representants de
l'Administració. L'organització va recaure en un
conglomerat d'entitats vinculades al tema que van
treballar plegades perquè el congrés fos possible. Un
cop acabat el congrés, ens vam responsabilitzar de la
publicació de les actes per part de Fira de Mollerussa,
un dels principals promotors de l'esdeveniment.
 
 - Participació en el Llibre Blanc de la Producció
Agroalimentària Ecològica a través de la presentació de
la ponència «Imputs en el sector primari»,
encarregada directament pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 
 - Curs «Fes del teu hort un hort ecològic», dins del
programa Aules de Cultura de l'Ajuntament de
Manresa. Es va tractar d'un curs molt breu per donar
quatre idees bàsiques a les persones que ja tenien hort
sobre com fer-ne un maneig més ecològic. Va ser un
gran èxit i, de fet, van faltar places per al gran
nombre de persones que es van inscriure.
 
 - Agenda electrònica sobre activitats relacionades amb
la producció agrària ecològica. S'elabora a partir de les
informacions que ens arriben per correu electrònic o
postal i s'envia a socis, subscriptors de la revista,
col·laboradors, mitjans de comunicació i entitats.
S'intenta mantenir la freqüència d'un o dos enviaments

mensuals.
 
 - En la darrera assemblea de l'any, els socis van
decidir per unanimitat canviar el nom de l'entitat pel
de L'Era, Espai de Recursos Agroecològics. Ara cal
canviar la documentació fiscal i de registre de la
Generalitat i de l'Ajuntament per tal que el canvi sigui
efectiu. 

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 2005
Projectes d'electrificació rural
 
 - Programa d'Energetització de Parcs Naturals a
Catalunya. S'ha realitzat una instal·lació nova al Parc
del Montnegre - Corredor i una ampliació d'instal·lació
existent al Parc del Montseny. 
 
 - Programa Aragonès d'Energetització Renovable
Autònoma (PAERA). Durant aquest període s'han
realitzat dues ampliacions d'instal·lacions existents.
 
 - Programa d'Energetització Renovable Autònoma a
Catalunya (PERAC). El primer semestre del 2005 es

van realitzar sis instal·lacions noves.
 
 
 El PERC fotovoltaic 2005 - Resultats
 
 - Primer any en què la Generalitat admet projectes
d'electrificació rural amb equipaments de generació
elèctrica autònoms basats en la tecnologia fotovoltaica
juntament amb l'extensió de la xarxa convencional.
Aquests projectes els han de presentar els consells
comarcals o els ajuntaments.
 
 - SEBA ha fet 55 propostes a set consells comarcals i
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a dos ajuntaments. Dels 55 emplaçaments sol·licitats
s'ha concedit subvenció per a 49. D'aquests, se n'han
realitzat finalment 41, dels quals 19 són instal·lacions
noves i la resta ampliacions i millores d'instal·lacions
ja existents.
 
 Instal·lacions connectades a xarxa 
 
 - SEBA ha participat en un concurs de concessió de
l'explotació de sis instal·lacions municipals
fotovoltaiques de potència de 5,4 kW de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
L'Ajuntament va resoldre atorgar la concessió a SEBA.
Aquesta concessió ja és la tercera que guanya SEBA. 
 
 - S'ha fet la conversió d'una instal·lació fotovoltaica
autònoma a una connectada a la xarxa. Es tracta del
Mas d'en Bosc, a la Baronia de Rialb (Noguera,
Lleida) amb una potència d'1,3 kW. 
 
 - S'han incorporat dues instal·lacions noves en el
marc de gestió de SEBA, en aquest cas a les comarques
de Tarragona. Es tracta de Can Penna, a la Serra
d'Almos, amb 3,5 kW, i Can Titus, a la Fatarella, amb
3 kW.
 
 - Dos centres d'educació més s'han apuntat a aquest
marc de gestió de SEBA. El CEIP Canigó a Sant Just
Desvern, amb 0,8 kW, i l'IES Manolo Hugué, ubicat
a Caldes de Montbui, amb 2,5 kW. 
 
 Projectes de cooperació internacional
 
 - Projecte d'electrificació rural amb una microxarxa
híbrida solar-eòlica a l'illa de Floreana (illes
Galápagos). Creació de l'estructura adequada per
assegurar-ne la sostenibilitat. Les instal·lacions de
Floreana s'han acabat i estan funcionant en període de
proves. Els beneficiaris (Junta de Floreana i Parque
Nacional Galápagos) van sol·licitar una ampliació que
s'ha de fer el 2006 amb fons de l'AECI.
 
 - Projecte d'infraestructures bàsiques sostenibles i
foment de la capacitat productiva de quatre
comunitats rurals de la comuna de Beni Said (Idren,
Kjabla, Ifken i Mhihen) al Marroc. S'han adquirit els
equips i s'han iniciat les obres. 
 
 - Foment del desenvolupament rural a comunitats
d'Esmeraldas, a l'Equador. S'ha signat un conveni
institucional per a la execució del projecte entre SEBA
i el municipi de San Lorenzo. S'ha realitzat el cens de
necessitats dels veïns de les comunitats de la Y del
Quinto Piso i El Canchal, així com els concursos
d'adquisició d'equips fotovoltaics. 
 
 
 Fires 
 

 · Fira de la Candelera. Molins de Rei. Del 4 al 6 de
gener.
 · 9a Fira per la Terra 2005. Barcelona. Del 22 al 24
d'abril.
 · Biocultura. Barcelona. Dies 7 i 8 de maig.
 · Fira de la llar a l'Hospitalet. Barcelona. Dies 4 i 5
de juny.
 · Mostra d'entitats a la Fira de la Mercè. Barcelona.
Del 23 al 26 de setembre.
 · 5a Fira d'energies renovables i eficiència
energètica a la llar i construcció sostenible. Cassà de la
Selva. Dies 24 i 25 de setembre.
 · Fira ambiental del Penedès Eco-Sant Cugat. Sant
Cugat de Sesgarrigues. Dies 2 i 3 d'octubre. 
 
 Publicacions 
 
 Publicació dels números 43 i 44 de la revista Viure
amb el sol.
 
 Jornades
 
 Jornades tècniques per a la diversificació de
l'economia rural. Pla anual de transferència
tecnològica per a la innovació al sector agroalimentari.
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.   
 Possibilitats de l'energia eòlica de petita potència a les
zones rurals. 12/3/2005. 
 
    «Serveis que poden oferir les associacions
d'usuaris als petits productors connectats a la xarxa».
Ponents: Marina Fuster i Jaume Serrasolses.
 
 Jornades «Energies renovables, factor de qualitat en
el turisme rural». Fundació Territori i Paisatge. Dies 13
i 14 de juny de 2005.   
 - «Cases de colònies i escoles de natura». Ponent:
Pedro Escorihuela (soci de SEBA).   
 - «Energia solar tèrmica». Ponent: Jaume Serrasolses.
 
 Sol·licituds de subvencions 
 
 - Diputació de Girona. Àrea d'Acció Territorial. Medi
Ambient.
 13a fase del Programa d'infraestructura rural amb
energia solar i gestió concertada als parcs naturals.
Febrer del 2005. Se sol·licita subvenció per millorar
una instal·lació ja existent. Aprovada.
 
 - Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals.
Direcció General de Serveis d'Espais Naturals.
 15a fase del Programa d'infraestructura rural amb
energia solar i gestió concertada als parcs naturals. Març
del 2005. Se sol·licita subvenció per electrificar una
masia i ampliar una instal·lació ja existent. Aprovada.
 
 - Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i
Indústria. Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial.
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 Electrificació rural mitjançant generació fotovoltaica a
diversos emplaçaments de l'Alt Camp, l'Alt Empordà,
el Bages, el Baix Ebre, el Berguedà, la Garrotxa,
Osona, el Priorat, la Selva, el Solsonès, el Vallès
Oriental. Se sol·licita subvenció per realitzar 20
instal·lacions noves i 35 millories i/o ampliacions
d'instal·lacions ja existents. Aprovada parcialment.
 
 - Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i
Indústria. Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial.
 Programa d'instal·lacions fotovoltaiques connectades
a la xarxa elèctrica. Se sol·licita subvenció per
realitzar tres instal·lacions noves. Aprovada
parcialment.
 
 - Programa d'instal·lacions solars tèrmiques a
Catalunya. Se sol·licita subvenció per realitzar deu
instal·lacions. Denegada.
 
 - Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Energia.
 Foment del desenvolupament rural mitjançant
microxarxes elèctriques de generació solar híbrida
(MGS) a comunitats d'Esmeraldas, a l'Equador.
Denegada.
 
 - Sol·licitud de finançament línia ICO-IDAE 2005.
 Projecte per a l'electrificació rural fotovoltaica
autònoma de 38 emplaçaments aïllats a diferents
comunitats autònomes. Aprovada parcialment.
 
 - Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
 Actuacions de formació i divulgació sobre l'ús de les
energies renovables. Aprovada.
 
 - Ministeri d'Afers Exteriors. Agència Espanyola de
Cooperació Internacional.
 Marroc: infraestructures bàsiques sostenibles i foment
de la capacitat productiva de quatre comunitats rurals
(Idren, Kjabla, Ifken i Mhihen) de la comuna de Beni
Said. Import sol·licitat 197.000 &euro;. Denegada.  
Esmeraldas (2): foment del desenvolupament rural a
comunitats d'Esmeraldas, a l'Equador. FOMDERES
Fase II. Import sol·licitat 266.700 &euro;.  

Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms (SEBA)

Pàgina 103 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

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 2005
El Museu Industrial del Ter, inscrit al Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
número 1954, amb domicili al passeig del Ter, s/n;
08560 de Manlleu, comarca d'Osona, amb CIF G-
63418552, disposa d'una àrea ambiental, el CERM,
Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. 
 

 Des dels seus inicis, l'any 2002, el CERM porta a
terme el seguiment de l'estat ecològic -fonamentat
essencialment en l'estudi dels macroinvertebrats
aquàtics- dels cursos fluvials de la conca del Ter a
Osona. Des del 2003 fa el seguiment de l'estat ecològic
de la riera de Tossa de Mar (la Selva) i, des del 2006,
també de la riera del Port de la Selva (Alt Empordà), a
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part d'estudis puntuals sobre l'estat ecològic d'altres
sectors. 
 
 El CERM també treballa en els poblaments de
peixos com a indicadors ecològics a la conca del riu
Ter (2003), la riera de Tossa (2004 i 2005) i el parc
nacional d'Aigüestortes (2006). Des del 2005 té signat
un conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana
de l'Aigua per a l'avaluació de la connectivitat per als
peixos als rius de Catalunya (2005-2008). També fa
estudis cartogràfics i d'avaluació dels hàbitats de ribera:
la Garrotxa (2003), conca del riu Ter a Osona (2003-
2004) i conca del riu Llobregat (2005-2007). 
 
 És una entitat activa quant a custòdia del territori,
centrada en la conservació i restauració fluvials. El
CERM té establerts acords de custòdia als espais
fluvials de la platja del Dolcet (des del 2003), el
meandre del Gelabert (des del 2004) i el marge dret
del meandre de la Devesa (des del 2005), tots tres
vora el riu Ter a Manlleu (Osona). S'hi han
desenvolupat projectes de restauració ecològica de la
vegetació de ribera, amb suport tècnic i econòmic de
diverses entitats públiques i privades, del propi
Ajuntament, a través de l'escola-taller Parc del Ter,
l'Agència Catalana de l'Aigua, les empreses Nupa,
SA i La Piara, SA (2003) i la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya (2004).       
 El CERM també ha realitzat un itinerari educatiu a
l'espai natural dels meandres i illes de les Gambires i
Gallifa (riu Ter, les Masies de Voltregà, Osona),
subvencionat per la Fundació Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya i el Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya (2005-06). Aquest
itinerari és una iniciativa de custòdia fluvial per
impulsar la conservació i millora de l'espai, en acord
amb administracions, entitats i els propietaris
particulars d'aquest indret. Hi ha altres acords en gestió.
 
 Paral·lelament, participa en el projecte Community
Rivers (http://www.communityrivers.com) del
programa per al desenvolupament regional europeu
Interreg IIIC (2004-2007), on es combinen aspectes
d'educació ambiental amb el desenvolupament de
tècniques de restauració fluvial com ara la restauració
de la vegetació de ribera i els dispositius de pas per als
peixos. 
 
 Pel que fa a sensibilització i educació ambientals, el
CERM ofereix un conjunt d'activitats (tallers, cursos
especialitzats, conferències, pràctiques de camp,
visites i sortides) que permeten donar a conèixer,
interpretar i gaudir del riu en totes les seves
dimensions, a diferents grups d'edat i diversos graus
de coneixement. Per al seu desenvolupament, disposa
d'un laboratori d'experimentació, d'una aula-taller a la
segona planta del Museu Industrial del Ter i de
l'exposició permanent «Els rius mediterranis», amb
aquari incorporat. S'ofereixen tallers i visites guiades

a l'exterior, concretament al passeig del Ter de
Manlleu i a l'espai natural dels meandres i illes de les
Gambires i Gallifa (riu Ter, les Masies de Voltregà,
Osona).       
 Per a més informació podeu consultar l'espai web:
http://www.mitmanlleu.org/index.php/mit/oferta_educ
ativa. 

Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) del Museu Industrial del Ter
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ASSOCIACIÓ ECOLOGISTA "LA XOPERA"

ASSOCIACIÓ ECOLOGISTA "LA XOPERA"
Carrer Cirerers, 22
08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
VALLÈS ORIENTAL
Telèfon: 617 48 06 26
Fax: no
E-mail:
Web:
             laxopera@telefonica.net
          ecologistes en acció

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

Nombre d'associats:                                   30

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Ecologistes en Acció 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:                                              Energies renovables, Ús de
l'aigua, Ecosistemes aquàtics, Dret ambiental,
Contaminació de sòls

Objectius:
- Defensar el medi ambient al nostre poble.
 
 - Educació per a la sostenibilitat.

Memòria d'activitats de l'any 2005
  - Activitats en defensa de la serralada de Marina.
 
 - Festival Art i Natura.
 
 - Activitats en defensa de l'ús de les energies
renovables al nostre municipi.
 
 - Participació en l'avantprojecte de l'ampliació de la
carretera B-500.
 
 - Activitats per a la recuperació de les fonts.
 
 - Proposta d'inclusió del nostre municipi a l'Agenda
21.
 
 - Sensibilització en la defensa del riu Besòs. 

Associació ecologista "La Xopera"
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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 2005
- Xerrada sobre evolució. Cicle de cinc conferències
sobre l'evolució de la vida al planeta Terra (febrer de
2005). A càrrec de Joan Vicente, Francesc Sala i Joan
Devis, membres del centre.
 
 - Assessorament naturalístic sobre el torrent de les
Bruixes. Estudis de flora i vegetació, a càrrec de Joan
Devis.
 
 - Estudis de flora i vegetació al parc fluvial del riu
Besòs. Article publicat al butlletí del centre per Joan
Devis.
 
 - Publicació del butlletí anual de l'entitat i de la revista

Quaderns de Natura (dos números anuals).
 
 - Excursions guiades al torrent de les Bruixes. CEIP
Banús, IES Terra Roja, etc. de Santa Coloma de
Gramenet.
 
 - Excursions guiades de mineralogia a càrrec de
Salvador Rodà. 
 
 - Participació en la Diada del Llibre, organitzada per
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (abril de
2005).
 
 - Participació en la Jornada de l'Ensenyament,
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organitzada per l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet (maig de 2005).
 
 - Participació en les Jornades del Medi Ambient,
organitzades per l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet (juny de 2005).
 
 - Participació en la Fira de les Entitats, organitzada per
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (octubre
de 2005).
 
 - Exposició de bonsais al local del centre amb motiu
de la festa major (setembre de 2005).
 
 - Col·laboració amb altres entitats de Santa Coloma de
Gramenet en la reforestació i el manteniment de l'àrea
del poblat ibèric del Puig Castellar. 

Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord
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GOB MENORCA. GRUP BALEAR
D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA
NATURALESA

GOB MENORCA. GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA
Camí des Castell, 53
07702 MAÓ
MENORCA
Telèfon: 971 35 07 62
Fax: 971 35 18 65
E-mail:
Web:
             info@gobmenorca.com
          www.gobmenorca.com

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

Nombre d'associats:                                   1200

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                              UICN

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

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

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Agricultura ecològica i
alimentació, Ús de l'aigua, Ordenació del territori,
Turisme sostenible, Jardineria, espais verds urbans i
art floral

Objectius:
El GOB promou la defensa dels valors ambientals i
l'equilibri entre les activitats humanes i la conservació
de la naturalesa, en l'àmbit de Menorca

Memòria d'activitats de l'any 2005
Per favor, visiteu la nostra plana web per veure les
nostres activitats

GOB Menorca. Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
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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 2005
Campanyes i actes reivindicatius
 
 - Celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura. Es van realitzar dos actes: el dia europeu
sense cotxes el 22 de setembre (en què tots els viatges
que es van realitzar amb bus amb origen o destí al
municipi van ser gratuïts) i la bicicletada popular pel
municipi el diumenge 25 de setembre, amb la
participació de 270 persones. Va finalitzar amb una
botifarrada i el sorteig de dues bicicletes i material
esportiu divers.
 
 - Celebració de la Setmana de l'Energia. El 16
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 van

participar un centenar de persones.
 
        Jornades de formació
 
 - Curs d'introducció a l'ornitologia, els dies 29 de març
i 2, 5 i 9 d'abril. Curs amb dues sessions teòriques i
dues sortides de camp per conèixer les principals
espècies d'aus del nostre entorn. 23 participants.
 
 - Taller de compostatge el 31 de maig per aprendre a
fer compost casolà. 14 assistents.
 
 - Taller de fer sabó a partir d'oli de cuina usat. El 14
de juny i el 15 de novembre, amb un total de 47
assistents.
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 - Taller de fer paper reciclat a partir de diaris vells. El
17 juny, amb 15 participants.
 
 - Xerrada sobre ecologia domèstica i com fer més
sostenible casa nostra. El 7 de juny, amb 12 assistents.
 
 - Xerrada sobre els ratpenats i la seva problemàtica de
conservació. 30 de juny, amb 33 assistents.
 
 - Xerrada i sortida de micologia per conèixer les
principals espècies de bolets de casa nostra. Dies 14 i
15 d'octubre, amb 28 participants.
 
 - Xerrada sobre l'àguila cuabarrada, espècie en perill
d'extinció. Dia 18 d'octubre, amb 20 assistents.
 
 - Xerrada sobre les migracions d'aus, el dia 25
d'octubre i amb 18 assistents.
 
 
 Projectes educatius
 
 - Activitats escolars per a alumnes de primària al jardí
botànic d'espècies autòctones de l'equipament. Durant
tot el curs escolar, 400 participants.
 
 - Activitats per a secundària. Taller de consum
responsable i solidaritat amb alumnes de secundària.
11 de març, amb 25 participants. Sortida de natura el
28 d'octubre, amb 75 participants.
 
 - Activitats educatives per a casals d'estiu durant els
mesos de vacances escolars. Un total de 160
participants.
 
 - Participació al Projecte Rius com a centre assessor i
de suport als grups establerts al riu Foix. Es van
realitzar tres sortides els dies 8 de juny, 5 de juliol i 7
de novembre amb un total de 83 participants.
 
 - Tallers de medi ambient i reciclatge per aprendre a
fer objectes i elements decoratius a partir de la
reutilització de materials de rebuig. Diversos al llarg de
tot l'any, amb un total de 152 participants.
 
 - Activitat educativa sobre l'estalvi d'aigua «De gota
en gota». Dirigida a cicle infantil i inicial de primària,
amb 63 participants.
 
 - Elaboració d'un projecte educatiu anomenat
«Apadrinem una font» per part de la secció de l'ADF
local, en què escolars del municipi coneixen diversos
espais naturals propers i prenen el compromís
«d'apadrinar» una font i el seu entorn natural.
 
 
 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 2 d'octubre. Parada
informativa sobre l'equipament i realització d'un taller
infantil d'elaboració de menjadores per a ocells amb
material de rebuig.
 
 - Fira Natur, a Sitges, el primer cap de setmana de
juny. Fira organitzada per l'Àrea d'Espais Naturals de
la Diputació de Barcelona.
 
 - Programa Viu el Parc, «El Parc del Foix: viu-lo!».
Organització de diverses activitats dins d'aquest
programa, en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona. Organització de la I Caminada Popular pel
Parc del Foix el dia 23 d'octubre amb uns 70
participants.
 
 - Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb
l'esplai Si Fa Sol del municipi, el dia 4 de juny, amb
11 participants.
 
 
 Altres: exposicions 
 
 - Exposició d'ocells i caixes niu produïda per CEDAM,
del 30 de març al 4 de maig. Va rebre 43 visitants
generals i 528 escolars. Per a aquesta exposició es va
elaborar un material didàctic propi.
 
 - Exposició «La pedra seca» produïda per El Marge,
secció ambiental de l'ADF Clot de Bou de la Bisbal del
Penedès. Del 5 al 26 de juliol, i va rebre 97 visitants.
 
 - Exposició «25 anys a peu pel Penedès» produïda per
l'Institut d'Estudis Penedesencs. Del 4 al 25
d'octubre, amb 51 visitants.
 
 
 Consultes al centre de documentació ambiental
 
 El Molí del Foix disposa d'un petit centre de
documentació ambiental de consulta. Durant l'any
2005 hi va haver una desena 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 2005
van visitar-lo 197 persones.
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 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

Pàgina 112 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

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 2005
  Projecte educatiu
 
 L'escola de natura de Sant Miquel del Fai pretén
formar els alumnes i descobrir-los les característiques
de l'indret.
 
 Sant Miquel del Fai es troba al fons d'una vall, la vall
de Riells, en forma d'amfiteatre i envoltat dels cingles
que enllacen amb els cingles de Bertí, i que creen un
microclima particular. Així mateix, aquest espai
natural ens permet una important observació de la
dinàmica de l'aigua i de les diferents formacions
rocoses que han originat al llarg de milers i milers
d'anys.
 
 El recorregut de l'itinerari naturalístic consta de deu
parades:
 - Benvinguda

 - El cingle i la balma
 - Els travertins
 - La vall del Tenes
 - La cova
 - El llac de les monges
 - El salt d'aigua
 - El bosc mediterrani
 - L'energia hidràulica
 - L'energia solar
 
 En funció del tipus d'activitat que hagin escollit les
escoles, són acompanyades per un monitor de l'escola
de natura, i també poden veure la projecció de
l'audiovisual sobre la història i les llegendes de Sant
Miquel del Fai. A més, disposen d'una àrea de lleure i
pícnic àmplia i confortable.
 
 Durant el curs 2005-2006 ens han visitat 5.985 nens i
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nenes (de P3 a batxillerat).    

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 2005
Per al Centre d'Art i Natura, el 2005 ha estat un any
de transició ja que s'han començat a fer funcionar els
equipaments de la Bastida, edifici declarat bé
d'interès cultural. Amb aquest nou edifici ja es
disposa de tres habitacions més, de cuina industrial i
menjador, dos tallers de creació, un sala de recerca amb
una petita biblioteca de cartografia del lloc, poesia, art
i natura, i un ordinador per als usuaris connectat a la

xarxa i l'oficina de gestió.
 
 Amb aquest nou edifici esperem poder oferir als
creadors, investigadors i col·lectius un espai
immillorable de treball. En aquest sentit, i en l'apartat
de ciència i humanitats, cal destacar l'estada del biòleg
Oriol Bosch, que ha embastat la seva tesi doctoral
sobre els boscos de pi negre a l'Alt Pirineu, com
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també la del biofísic Ricard Solé, que va oferir una
projecció-conferència sobre el cervell i la
intel·ligència, i la de la biòloga i oceanògrafa italiana
Elisabetta Broglio, tots ells per escriure un llibre de
divulgació científica.
 
 En l'apartat de publicacions, els Amics del Centre
d'Art i Natura de Farrera han editat el primer recull de
morfologia Apunts de Morfologia de Farrera 1999-
2004. Natura, Forma i Creació. En un format molt poc
convencional es presenten quatre articles centrals de
quatre dels ponents participants als seminaris de
morfologia celebrats a Farrera: Jorge Wagensberg,
Paco Lloret, Jaume Comas i Josep Mañà, que n'ha
estat el director. Els quatre punts de vista es
complementen amb una introducció a l'experiència
viscuda, un resum dels quatre seminaris realitzats, un
recull exhaustiu de persones i entitats participants, i
una selecció exquisida d'imatges i principis morfològics
que van acompanyar les edicions.
 
 També apareix el primer llibre de la col·lecció
«Farrera, denominació d'origen» que s'ha endegat per
difondre treballs produïts al Centre d'Art i Natura amb
una clara empremta de l'entorn de l'alta muntanya.
Aquest primer treball s'anomena Silenci i és de
l'artista visual osonenca Montsita Rierola, fruit d'una
estada al centre l'any 2003. Per a l'ocasió ha rebut la
col·laboració dels poetes Antoni Calpés i Víctor
Sunyol, del fotògraf Jordi Lafon i de la dissenyadora
Laura Morató.
 
 En creació literària enguany hi ha dues novetats
interessants. D'una banda, s'ha celebrat el primer
taller de traducció teatral. La Institució de les Lletres
Catalanes vol donar-li continuïtat després de l'èxit
assolit amb l'obra de l'autor marroquí Ahmed Ghazali.
   El seminari de traducció poètica ha continuat
enguany amb la 14a edició, que s'ha fixat en la poesia
asturiana de Xuan Bello i Vanesa Gutiérrez. L'altra
novetat és que s'han iniciat les beques d'intercanvi
amb altres residències de treball per a artistes i
científics de la xarxa Res Artis, que enguany iniciem
per a escriptors amb el centre irlandès
d'Annaghmakerrig. L'any que ve augmentarà el
nombre de beques i així podrem oferir als estudiants
i/o professionals del nostre país l'oportunitat de veure i
conèixer noves maneres de fer. Al mateix temps, el
Centre d'Art i Natura rep en residència aquestes
persones d'altres països, de moment, d'Irlanda.
 
 I seguint amb la projecció del CAN, es fa una
presentació sobre el centre a Itàlia, al Piamont, a la
província de Cuneo, en el marc d'unes jornades sobre
patrimoni cultural i desenvolupament local, amb
participació de tot el territori italià.
 
 El fons d'art contemporani de muntanya del centre
adquirit a partir de les donacions voluntàries dels

artistes residents va creixent i viatjant pels Pirineus.
Aquest any s'ha pogut veure una selecció d'obres de
l'artista algeriana Rachida Azdaou (becada per la
UNESCO l'any 2004 per fer una estada al CAN) al
Centre d'Interpretació del Romànic de la Vall de Boí.
 
 El setembre la xarxa internacional Res Artis
organitza la reunió general a Berlín sota el lema
«Compartint cultures i canvi social». Per primera
vegada es fa un taller sobre art, natura i medi ambient
amb la participació activa del CAN. 

Amics del Centre d'Art i Natura de Farrera
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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 2005
  A Catalunya la situació general de manca d'aigua és
deguda essencialment als períodes de sequera que cada
cop sovintegen més i al creixement urbanístic
desmesurat que no té en compte els recursos naturals
disponibles. No obstant això, cal destacar que, en el cas
de l'aqüífer Carme-Capellades (entre l'Anoia i l'Alt
Penedès), s'hi afegeix la greu i creixent
sobreexplotació (declarada «oficialment» per
l'Agència Catalana de l'Aigua) que fa perillar el futur

de totes dues comarques.
 
 Durant el 2005 es van produir actuacions que van
evidenciar la mala gestió de l'aqüífer i que són un clar
exponent del desgovern existent, ja que
l'Administració es veu incapaç d'exercir un control
efectiu de les concessions i actuacions que s'estaven i
s'estan portant a terme impunement sense cap
autorització ni control.
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 L'ADAPA, durant el 2005, es va centrar en la
supervisió, vigilància i seguiment d'actes administratius
i actuacions a l'àrea de l'aqüífer, i va presentar
al·legacions i diverses denúncies davant l'ACA per
tal que aquesta administració emprengués les accions
necessàries per impedir actuacions il·legals com les
que s'estaven produint i les accions preventives
adients que iniciessin la frenada de la sobreexplotació.
 
 Per a l'ADAPA, actes com ara el Correaigua que
l'Ajuntament d'Igualada organitzava cada any per la
festa major amb l'aigua del sobreexplotat aqüífer
Carme-Capellades, amb el lema «llença tanta aigua
com puguis»; la manipulació sense autorització de pous
per augmentar els cabals d'extracció; la pretensió de
l'Ajuntament d'Òdena de connectar-se a la xarxa de
l'aqüífer Carme-Capellades quan a prop ja hi arriba la
xarxa Ter-Llobregat; els abocaments residuals d'una
granja de cabres a la Torre de Claramunt sense
autorització i sense garanties que no estigui
contaminant uns pous d'abastament de la vila de
Capellades; la perforació il·legal d'un pou per part de
l'Ajuntament de Mediona; la intenció d'una paperera
de la Pobla de Claramunt d'iniciar les extraccions
d'uns pous que feia 15 anys que estaven en desús; o
les irregularitats en el projecte presentat per una
paperera de Mediona en la sol·licitud d'autorització
ambiental, demostren que la pressió sobre l'aqüífer
augmenta i que ningú no emprèn cap actuació per
evitar-la.
 
 Durant el 2005 l'única resposta obtinguda a tot això
va ser el silenci, la qual cosa és un clar exponent de
la manca de voluntat o capacitat per fer front a la
sobreexplotació. No obstant això, seguim treballant,
vigilant, al·legant i denunciant per tal que s'elimini la
sobreexplotació de l'aqüífer Carme-Capellades i garantir,
així, el futur de dues comarques, la de l'Anoia i la de
l'Alt Penedès.

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 2005
I. Representació del moviment associatiu pirinenc.
 
 En el marc dels seus estatuts i de les decisions de les
seves sessions plenàries, el CIAPP està habilitat per
representar les entitats que hi són adherides davant de
diverses estructures: Euromontana, Comitè del Massís
dels Pirineus, la Comissió Especialitzada de les Noves
Unitats Turístiques, les estructures regionals per al
medi ambient d'ARPE Migdia-Pirineus i l'Associació
Mont Perdut Patrimoni Mundial (MPPM).
 
 
 II. Accions a favor de la biodiversitat
 
 El CIAPP forma part de la Coordinadora Associativa
Pirinenca per a l'Ós (CAP-Ours), que reuneix les

entitats que actuen dins els àmbits del pastoralisme, el
medi ambient, el turisme i la cultura, i són favorables a
la convivència entre l'ós i el pastoralisme. Ha
col·laborat en les accions de sensibilització prop de les
autoritats nacionals o regionals i amb el públic. S'ha
esforçat particularment a contradir els arguments sobre
seguretat fundats en la perillositat de l'ós (publicació de
comunicats de premsa, cartes del CIAPP, emissions
de televisió regional).
 
 
 III. Accions a favor de la Llei muntanya
 
 El CIAPP ha participat com a organització associada
en l'activitat de France Nature Environment en
matèria de política de la muntanya. Ha treballat de
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concert amb els membres del Grup Muntanya de
l'UICN de França en el balanç dels 20 anys de la Llei
muntanya. Aquest treball ha donat lloc a un informe
particularment crític sobre l'erosió legislativa on es fan
algunes propostes per reactivar una política més
equilibrada en els aspectes patrimonials (biodiversitat,
paisatge, cultura).
 
 
 IV. Activitats dins de projectes transfronterers
 
 a) La urbanització a la Cerdanya
 La constatació de les conseqüències de la urbanització
intensiva de la Cerdanya, sobretot amb l'estudi dels
casos dels pobles de Bolquera, Eina, Llívia, Bellver de
Cerdanya, ha conduït el CIAPP a ser present en el
debat sobre la reorganització administrativa del govern
de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de
satisfer les reivindicacions de les associacions de veïns
i de protecció de la natura per un desenvolupament
respectuós dels medis naturals muntanyencs de l'Alt
Pirineu. El CIAPP s'ha pronunciat per una refundació
democràtica de l'elaboració dels plans locals urbans a
França, que han de sortir del marc estrictament
municipal.
 
 b) La gestió del bosc pirinenc
 El CIAPP ha dut la seva contribució a la primera
assemblea del Bosc Pirinenc, que es va desenvolupar
a Ispoure i Saint-Jean-Pied-de-Port (Pirineus Atlàntics)
del 16 al 18 de novembre del 2005, sobretot en el
taller «Bosc, ús social, entorn i biodiversitat».
 
 c) El Fòrum Pirineus
 L'associació DEPANA i el Grup de l'Alt Pirineu,
entre els quals Angel Juve, secretari general adjunt
dels CIAPP, Antoni Plans i Lluís Toldrà, han dut a
terme debats i intercanvis al si de les comarques de
Catalunya. Temes tan diversos com la carn ecològica
(mercat de la Boqueria de Barcelona), la ramaderia
dins el parc nacional d'Aigüestortes (18-19 de maig),
els Prepirineus a Tremp (11-12 de novembre) i la
qüestió de l'aigua a la Seu d'Urgell (17 de desembre)
han permès donar la paraula als experts però també
escoltar els habitants preocupats pel futur dels
Pirineus.
 
 d) La Comunitat de Treball dels Pirineus
 La presidència de la CTP, assumida el 2005 per la
Generalitat de Catalunya, ha volgut associar el CIAPP
als treballs d'aquesta instància interregional i
transfronterera. El CIAPP ha pogut participar com a
tal en el col·loqui organitzat a Barcelona sobre el
futur de les muntanyes a Europa i a l'assemblea
plenària anual de la CTP (14-16 de setembre del 2005).
En aquesta ocasió el secretari general va exposar la
voluntat del CIAPP d'obtenir el reconeixement de la
Carta per la Protecció dels Pirineus.
 

 e) Les grans infrastructures
 Les associacions membres del CIAPP han continuat
exercint la seva vigilància ecològica sobre els dos
projectes erràtics transpirinencs: la línia de molt alta
tensió de 400.000 volts i la travessia central dels
Pirineus.
 
 
 V. Col·loqui «Urbanització i expansió urbana als
Pirineus»
 
 La sessió plenària del CIAPP s'ha desenvolupat el 7 i 8
de maig a Llívia, lloc particularment simbòlic de la
urbanització de la Cerdanya. Ha estat l'ocasió per
escoltar les diferents associacions mobilitzades sobre
el tema i per acollir Joan Ganyet, secretari general de
la Comunitat de Treball dels Pirineus i director
general d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de
Catalunya.
 
 Els participants s'han pronunciat per un
desenvolupament econòmic i social dels Pirineus basat
en el respecte i el reforçament dels valors naturals,
ecològics, històrics i culturals. Volen apostar per la
diversificació econòmica, sobretot a partir de l'elaboració
dels productes locals en els àmbits de l'agricultura, la
ramaderia, la restauració i la gastronomia, i no del
model fonamentat en la monoactivitat del turisme
residencial.
 
 
 VI. La Carta per a la Protecció dels Pirineus
 
 Tots els membres del comitè permanent i dos joves
en pràctiques han treballat amb constància en la revisió i
actualització de la Carta per a la Protecció dels Pirineus,
document elaborat el 1989 i revisat el 1996, que
hauria de permetre'ns disposar d'un text divulgatiu
sobre les propostes de les associacions en matèria de
desenvolupament sostenible als Pirineus. La Carta
s'ha d'editar en francès, català, basc i castellà.
 
 
 VII. Publicacions
 
 El CIAPP ha difós el 2005 els actes dels seu col·loqui
«Recursos de gestió de l'aigua als Pirineus», que ha
tingut lloc a Sarremezan, a Haute Garonne, el 8 i 9 de
maig del 2004. Ha redactat les actes de la sessió plenària
«Urbanització i expansió urbana als Pirineus», celebrada
el 7 i 8 de maig a Llívia (Catalunya). Ha editat i difós,
el gener, febrer, maig, juny i novembre, la Carta del
CIAPP, en francès i castellà, amb els seus adherents i
abonats.

Consell Internacional Associatiu per a la Protecció dels Pirineus
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GRUP BENVIURE

GRUP BENVIURE
C/Girona, nº 30
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 936303062
Fax: 
E-mail:
Web:
             grupbenviure@marianao.net
          www.marianao.net/benviure/

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

Nombre d'associats:                                   15

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Depana

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

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

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori,
Ciutats i ecologia urbana

Objectius:
Millorem el nostre entorn, la nostra ciutat i comarca, i
treballem per una ciutat més humana, justa i
habitable.
 
 Som un grup de gent obert a tothom que vulgui unir
esforços per treballar en la millora del medi ambient,
els drets socials i la qualitat de vida. 
 
 Lluitem per una societat on el desenvolupament
econòmic es realitzi a partir de la justícia social i el
respecte al medi ambient.
 
 Treballem per la sostenibilitat ambiental. Volem
preservar els ecosistemes i la riquesa natural, i
mantenir la diversitat biològica, la salut pública, la
qualitat de l'aire, de l'aigua i del sòl, i de la fauna i la
flora.

Memòria d'activitats de l'any 2005
El Grup Benviure (GB) ha participat a totes les
reunions del CMAS i ha col·laborat amb les següents
comissions: Zones 21, Residus, Mobilitat, Telefonia
Mòbil. Ha presentat diferents propostes sempre amb un
esperit positiu i de col·laboració.
 
 Defensem l'espai natural que constitueixen els
contraforts del Garraf-Ordal, espai anomenat Serres
Garraf-Ordal.
 
 Hem col·laborat amb la Plataforma Serres Garraf-
Ordal en la defensa d'aquest espai natural.
 

 El GB ha elaborat la ponència «El rodal de la Colònia
Güell» (valors d'un espai natural periurbà), on s'hi
descriuen els valors paisatgístics, agrícoles,
arqueològics, geogràfics, arquitectònics i de fauna i flora
(a disposició a la Fundació Marianao). També s'ha
elaborat el manifest «Salvem la riera de Can Soler»:
la riera de Can Soler o del Llor és l'única riera que
resta sense canalitzar a Sant Boi i compleix una funció
important pel que fa a la recàrrega natural dels aqüífers
del pla del Llobregat, com ho demostra l'emplaçament
de la fàbrica de la Colònia Güell, arrecerada a la riera
amb l'objectiu d'aprofitar les aigües de les rierades que
permetien la realimentació dels pous d'ús industrial.
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Tot i que les rieres han exercit un paper remarcable en
el desenvolupament de la nostra societat i malgrat els
múltiples valors que atresoren, encara són
menystingudes com a elements configuradors del
territori. El relleu propici i peculiar del rodal de la
Colònia Güell facilita l'accés i la consideració ciutadana
com a espai de lleure i descans. A més, és la gent
gran, sense cap mena de dubte, qui millor aprecia les
virtuts d'un indret com aquest. L'aptitud d'aquest
territori contribueix a l'apropiació simbòlica d'un espai
que forma part d'aquesta ciutat inconscient, que hem
de fer nostra, compartint un paisatge que ens ajuda a
mantenir la memòria històrica i que ha de servir per
ajuntar la civilitat de dues poblacions, com Sant Boi i
Santa Coloma, i superar el marc urbanístic actual.
 
 Hem encetat el projecte «Benviure actiu», que és
una activitat de caràcter educatiu al medi natural,
relacionada amb processos naturals actuals.
L'activitat es fa mensualment, els dissabte al matí, en
col·laboració amb la Fundació Marianao. El grup es
compon d'una dotzena de nois i noies de 12 a 16
anys, un monitor del casal i un o dos membres del
Grup Benviure, que fan d'educador i guia del grup.
 
 Les activitats poden ser molt diverses, des d'un
recorregut naturalista per una part de l'entorn del
nostre municipi, en què es poden veure els diferents
elements i processos naturals que el componen, fins a
un petit curset d'iniciació a la fotografia naturalista o,
fins i tot, tenir un primer contacte amb la falconeria,
en què es pot veure una exhibició d'aus rapinyaires i es
té la possibilitat de tocar i veure de prop aquestes
belles i poderoses aus.
 
 També es fa, segons l'època de l'any, la identificació
de diferents tipus d'aus, de vegetació, de bolets, de
petjades de mamífers i fins i tot la localització de nius,
sempre amb molta cura, perquè els nois i les noies
puguin veure per si mateixos el procés de reproducció
d'alguna espècie en concret i, en definitiva, del
miracle de la vida.
 
 L'objectiu d'aquestes sortides al camp es donar a
conèixer el nostre entorn natural i la interrelació dels
seus components per, d'aquesta manera, sensibilitzar
els nois i les noies sobre la importància de respectar,
protegir i fer un ús racional dels recursos naturals, el
tancament dels diferents cicles vitals i la
supervivència de totes les espècies en general i de la
nostra en concret.

Grup Benviure
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PLATAFORMA SERRES GARRAF-ORDAL

PLATAFORMA SERRES GARRAF-ORDAL
C/ Girona, 30
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 936303062
Fax: 
E-mail:
Web:
             garraf_ordal@hotmail.com
          www.amics21.com/serresgarrafordal/

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

Nombre d'associats:                                   42

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Depana

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

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

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ordenació del territori

Objectius:
La plataforma es un conglomerat de persones de
diferents pobles situats en aquest indret. El 26 de
juliol del 2005 l'Associació Plataforma Serres Garraf-
Ordal (PSGO) es va inscriure al Registre d'Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el
número 30863 a la secció 1a del Registre de Barcelona.
 
 Objectius: 
 
 1. La constitució d'un consorci per a la protecció de
l'espai natural Serres Garraf-Ordal. 
 
 2. Una moratòria urbanística en tot aquest espai natural.
 
 3. Que es tingui en compte la preservació d'aquest
espai natural al pla territorial de l'àmbit metropolità de
Barcelona i als diferents estudis que porta a terme la
Generalitat de Catalunya (Pla de Connectivitat i
Xarxa Natura 2000).

Memòria d'activitats de l'any 2005
Durant l'any 2005 ens hem constituït en associació.
També hem demanat la inscripció al Registre
d'Entitats del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. Hem presentat diverses
al·legacions a la Xarxa Natura 2000 i estem preparant
un pla de connectivitat entre espais naturals.
 
 Hem lluitat i lluitem per preservar els següents espais
naturals:
 
 - A Castelldefels, un municipi que ha experimentat

un gran creixement de població, amb una manca de
planificació dels equipaments necessaris. Defensa de la
riera dels Canyars.
 
 - A Begues, destrucció de la riera (vegetació relictual,
llocs de cria indispensables per a amfibis i polla
d'aigua, eliminació de refugi per a altres tipus de
fauna) per culpa de la variant i les «neteges» fetes
amb excavadora. 
 
 - A Viladecans preocupa la recuperació de la
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muntanya de Sant Ramon, que actualment es troba en
una situació de degradació, i també preocupa la
recuperació de les zones humides del delta. Al mateix
temps, moltes entitats s'han unit per defensar l'espai
natural del sector d'Oliveretes.
 
 - A Sant Boi, està pendent un pla d'actuació urbanística
a la zona de la riera de Can Soler, que és l'última
riera que resta sense canalitzar d'aquest municipi, ja
que les altres han estat engolides per l'expansió urbana.
Per tant, la seva importància com a element
equilibrador del territori és cabdal, sobretot pel que fa
a la recàrrega natural dels aqüífers del delta i la vall
baixa del Llobregat, i perquè connecta dos ambients
ben diferents, la muntanya i la plana. 
 
 - A Santa Coloma de Cervelló s'està desenvolupant un
projecte d'urbanització en un sector ubicat a sobre de la
Colònia Güell i en terrenys situats als termes municipals
de Santa Coloma de Cervelló (50 ha) i Sant Boi de
Llobregat (10 ha). Es pretén edificar a l'entorn de
1.200 habitatges. Aquest espai té unes particularitats
que convé assenyalar donat l'impacte important que
pot tenir aquest projecte: els terrenys majoritàriament
de propietat pública (Incasol de la Generalitat,
Consell Comarcal, Diputació de Barcelona) estan
integrats dins dels límits del futur espai natural,
proposat en l'estudi fet per la Diputació a instàncies dels
municipis, i tenen un valor molt important ja que
constitueixen una connexió biològica entre el Montbaig-
Montpedrós-Puig Vicenç i la vall baixa del riu
Llobregat. Al mateix temps, la Colònia Güell, declarada
patrimoni artístic, és un del pocs nuclis urbans d'una
comarca tan castigada com la nostra que manté un
interès històric i cultural ben evident. 
 
 - A Sant Vicenç dels Horts ens preocupa la precària
situació de la ribera del riu Llobregat i de les dues
rieres del municipi (riera de Cervelló i de Torrelles).
Les entitats estan treballant per recuperar tots aquests
espais naturals després de les obres de l'autovia i el
TGV, com consta al pla compensatori de les obres. A
més, s'està lluitant per crear unes zones humides en un
dels meandres del riu (molt a prop dels aiguamolls de
Molins). Per altra banda, preocupa el projecte
urbanístic conegut com a «Nova façana del Llobregat»,
que pretén requalificar sòl agrari per construir 1.280
habitatges i zones industrials i comercials. Es dóna el
cas que aquest mateix Ajuntament, el 1998 va
incorporar-se al Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, pensat i concebut per protegir i potenciar
l'activitat agrària, que compleix les funcions
ambientals i d'equilibri del territori i assegura el
manteniment i la preservació d'un patrimoni que dóna
identitat també a la nostra comarca. La construcció de
la façana del Llobregat suposaria no només l'eliminació
dels darrers camps de Sant Vicenç i la massificació
urbanística d'un terreny a priori destinat a conreus, sinó
la limitació definitiva (pel nord) del Parc Agrari i

Forestal del Baix Llobregat. 
 
 - A Torrelles de Llobregat cal mantenir l'agricultura
de muntanya que permet conservar el mosaic de
boscos i conreus que tant caracteritza aquest municipi.
Cal donar ple suport a la pagesia perquè pugui
continuar conreant els camps de cirerers i altres arbres
fruiters, així com els horts existents a la vora de rieres
i torrents. Ens preocupa l'expansió urbanística,
especialment en algunes zones de municipis veïns, que
impediria la connexió biològica dels boscos i conreus de
muntanya amb els camps del pla i la ribera del
Llobregat. Cal millorar l'estat actual de la riera de
Torrelles, que està afectada per la contaminació, perquè
per la seva llera hi passen, en diversos trams, els
col·lectors d'aigües residuals, amb el consegüent
impacte visual i la constant aportació d'aigües residuals.
Pels abocaments incontrolats, per les obres a la ribera,
per la sostracció il·legal d'aigua, etc. Tot i aquests
problemes, encara conserva prou valors naturals per
recuperar-la si s'inverteix la tendència actual. Donem
suport a la plataforma «Salvem Can Coll».
 
 - A Pallejà preocupen temes com el pas del TGV, la
consolidació del bosc de ribera, la connectivitat i
accessibilitat al riu Llobregat i la preservació de les
condicions de l'ecosistema fluvial. Es denuncia la
manca de sostenibilitat i de criteris ecològics davant la
Nacional 340. Manquen mesures de prevenció davant
de l'impacte acústic i visual. Es promou la defensa i
la preservació de la Riera Fonda com a corredor
natural, i la defensa de les rieres i fonts de Pallejà.
Manca un control del creixement urbanístic cap a la
muntanya i el desenvolupament d'un pla estratègic
integral que defensi les clau 21 com a zones no
urbanitzables. 
 
 - A Sant Andreu de la Barca donem suport a les
entitats del poble enfront dels problemes que genera
la foneria CELSA.
 
 - A la Palma de Cervelló, defensem el pla de Sant
Joan, que és un espai divers amb hàbitats rics i gens
fragmentats, que actua d'element connector entre el
massís de l'Ordal i la serra de Collserola.
 
 - Corbera és un municipi situat al centre de les serres
de l'Ordal i l'Aragall, envoltat d'una important massa
forestal que està quedant fragmentada i es veu
greument amenaça per culpa de l'expansió de les
múltiples urbanitzacions.
 
 - A Vallirana, una problemàtica que se'ns presenta és
el tema de les pedreres que actuen a banda i banda de
la carretera. 
 
 - A Castellví de Rosanes es duen a terme actuacions
incorrectes a la zona de Can Xandri. La PSGO està
preocupada per aquestes actuacions.

Plataforma Serres Garraf-Ordal
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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.
 

Pàgina 125 de 288

mailto:freixe@gmail.com
http://www.fut.es/~freixe; www.reservanaturalsebes.org


 - 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 2005
Programa d'activitats 
 
 - IV Festa de les Cigonyes, amb el suport dels nostres
22 voluntaris ambientals, per rebre més de 300
persones que van venir a gaudir de la festa, en
col·laboració amb l'Ajuntament de Flix i la Unió de
Comerciants, i el ja tradicional «Concurs
d'aparadors».
 
 - XI Setmanatura: xerrades, exposicions i debats que
pretenen acostar el medi natural a la població de la
Ribera d'Ebre i rodalies.

 
 - Una nova edició del Camp de Voluntariat Ambiental,
que es realitza des del 2003. Enguany, construcció de
marges de pedra seca a la reserva natural de Sebes.
 
 - Visites guiades en conveni amb la Fundació Territori
i Paisatge (des de l'any 2004).
 
 - Conveni amb el Consell Comarcal per al registre de
visites de dilluns a diumenge (des de l'any 2004).
 
 - XI edició del «Concurs de fotografia naturalista».
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 Estudis diversos de conservació
 
 - XV Campanya d'Anellament de tot el període
postnupcial des de l'any 2003. Des del 1992, altres
campanyes de diferent durada.
 
 - Estudis entomològics diversos: BMS de papallones
diürnes, trampeig per insectes nocturns.
 
 - Estudis botànics i cartogràfics de la biodiversitat
vegetal en zones d'aiguamolls: recuperació d'espècies
com l'escutel·lària, des de l'any 2001.
 
 - Projecte de reintroducció de la cigonya blanca a les
Terres de l'Ebre.
 
 - Gestió de la biodiversitat a través de la pastura amb
cavalls de la Camarga des de l'any 2001.
 
 - Participació en els estudis d'anàlisi de risc de residus
de l'embassament de Flix.
 
 - Instal·lació i seguiment de caixes niu per a ratpenats.
 
 
 Oferta educativa
 
 Per als centres d'ensenyament durant el curs escolar
es treballa per poder oferir als alumnes que ens visiten
un ampli ventall de quaderns de treball amb els quals
coneixeran la diversitat biològica que trobem a la
reserva: la garriga, el bosc de ribera, la zona
d'aiguamolls, els cavalls, les cigonyes... 
 
 Aquests quaderns estan adaptats a diferents nivells
educatius, des de cicle inicial fins a cicle superior
d'educació primària. Els quaderns de treball de què
disposarem són els següents:
 1. La cigonya blanca a la reserva natural de Sebes
(cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior).
 2. El canyissar: un bosc de plomalls (cicle inicial).
 3. Els tamarigars i els herbassars inundables: aigua
pujant i baixant de nivell (cicle mitjà).
 4. Les llacunes i els canals: l'aigua permanent (cicle
mitjà).
 5. La garriga: sobreviure a la manca d'aigua (cicle
superior).
 6. El bosc de ribera: la nostra selva (cicle superior).
 
 La metodologia que proposem per treballar aquests
quaderns de treball es basa en el treball previ i
posterior a la visita que es desenvoluparà a l'aula i per
al qual es distribuiran, abans de la visita, els quaderns
als alumnes i la guia didàctica als mestres.
 
 La visita tindrà un plantejament diferent en funció del
quadern escollit, que determinarà les activitats

específiques que s'hauran de realitzar relacionant-les
amb tot allò que s'hagi treballat a l'aula i el que s'hagi
vist durant la sortida. El nostre objectiu és que els
alumnes prenguin consciència de la importància de la
flora i la fauna, així com de les conseqüències que
l'activitat humana té sobre la natura, alhora que
aprenen a través del contacte directe amb el medi.
Per tal de reduir l'impacte sobre el medi, s'efectua un
màxim de tres visites per setmana.
 
 
 Estades d'immersió en la natura
 
 En col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge,
s'ofereixen dos torns de campaments d'estiu
anomenats «De vacances amb les cigonyes». Estan
destinats a infants de tot Catalunya; fins ara s'han
realitzat dos torns de 20 nens i nenes cada un.
 
 El centre d'interès descobrir la natura i conèixer in
situ el medi natural, experimentar molt en el medi i
posar per davant de tot la pràctica, per això s'han batejat
aquestes estades com «Estades d'immersió en la
natura». També es pretén descobrir com es viu a la
vora del riu Ebre i com és una població com Flix.

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 2005
1. Campanyes 
 
 Campanya a favor de la protecció i la conservació dels
penya-segats marítims de Montjuïc
 
 
 2. Cursos i jornades 
 
 - Curs de mamífers ibèrics, del 21 de febrer al 10 de
març. Centre Cultural la Mercè, Girona. Nombre
d'assistents: 52. 
 
 - Curs pràctic de tècniques de seguiment del llop, del
3 al 6 de març. Sierra de la Culebra, Zamora. Nombre
d'assistents: 7. 
 
 - Curs de dibuix científic de mamífers: de l'1 d'abril al

13 de maig. Centre Cultural la Mercè, Girona.
Nombre d'assistents: 11. 
 
 - Curs d'aus aquàtiques: de l'11 al 21 d'abril. Facultat
de Biologia de la Universitat de Barcelona. Nombre
d'assistents: 32.
 
 - Curs de rapinyaires ibèrics: del 9 d'abril al 23 de
maig. Centre Cultural la Mercè, Girona. Nombre
d'assistents: 48. 
 
 - Curs d'aus aquàtiques: del 13 al 27 d'octubre. Centre
Cultural la Mercè, Girona. Nombre d'assistents: 46.
 
 - Curs de peixos marins i continentals: del 16 al 29 de
novembre. Centre Cultural la Mercè, Girona. Nombre
d'assistents: 53. 
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 - Curs de mamífers ibèrics: del 21 de novembre a l'1
de desembre. Facultat de Biologia de la Universitat de
Barcelona. Nombre d'assistents: 35.
 
 - Batnight. La nit dels ratpenats: 3 de setembre.
Granollers (Barcelona). Nombre d'assistents: 104. En
el marc de la celebració anual de la Batnight, d'àmbit
europeu i promoguda per EuroBats, que pretén
acostar el coneixement dels ratpenats a la població, es
realitzaren, en col·laboració amb el Museu de Ciències
Naturals de Granollers i el Centre Tecnològic i Forestal
de Catalunya, diverses xerrades orientades al públic
en general i una sortida als voltants de la ciutat per
escoltar ultrasons de ratpenats. 
 
 - Primeres jornades de les Gavarres: el patrimoni
natural: del 25 al 27 de setembre. Celrà (Girona).
Nombre d'assistents: 158.
 
 - Primeres jornades sobre el patrimoni natural del
massís de les Gavarres, a la província de Girona. Foren
organitzades pel Consorci de les Gavarres i comptaren
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Celrà, la
Diputació de Girona i Galanthus. El principal objectiu
fou reunir i donar a conèixer tots els estudis sobre el
medi natural que s'han dut a terme o s'estan realitzant
des dels centres de recerca, entitats diverses o a títol
particular en l'esmentat massís.
 
 - Mines del Nen Jesús, massís de les Gavarres
(Gironès). Visita a les mines protegides en el decurs
del Projecte d'Estudi i Gestió de Quiròpters a les
Gavarres: 5 de març, 9 d'abril i 27 de novembre.
Participants: 24 i 19, respectivament. 
 
 - Parc Serralada Marina (Barcelonès). Sortides
etnobotàniques per a la identificació de les plantes
medicinals amb usos tradicionals del parc. Amb la
informació obtinguda s'elaborà un herbari digital
etnobotànic que es lliurarà als participants. Dies: 12 i 19
de març. Participants: 6. 
 
 - Penya-segat de Montjuïc (Barcelona). Visita per
observar una de les colònies més importants d'Europa
de xoriguer comú (Falco tinnunculus). Dia 26 d'abril.
Participants: 11.
 
 - Delta de l'Ebre (Montsià i Baix Ebre). Sortides per
observar i identificar aus aquàtiques en una de les
principals zones humides del litoral llevantí: 30 d'abril
i 1 de maig; 22 i 23 d'octubre. Participants: 12 i 17,
respectivament. 
 
 - Serres de Montsec i Boumort (Prepirineu lleidatà).
Sortides per observar rapinyaires: 14 i 15 de maig.
Participants: 16.
 
 - Sierra de la Culebra, territori del llop (Zamora).

Sortides per observar el llop i les seves traces físiques i
culturals en una de les zones rurals amb més encant
de la península. Dies: del 3 al 6 de març; del 13 al 16 de
maig; del 29 d'octubre a l'1 de novembre.
Participants: 7, 8 i 8, respectivament. 
 
 - Pesca elèctrica al Ter (Girona). Sortida per al
coneixement pràctic dels mètodes d'estudi i captura de
peixos d'aigües continentals: 24 de novembre.
Participants: 16.
 
 - Parc Serralada Marina (Barcelonès). Seguiment de
rastres de mamífers: 26 de novembre. Participants: 15.
 
 
 3. Estudis
 
 - Projecte Eriçó Clar (Atelerix algirus) a Badalona
(Barcelonès). Aquest projecte, finançat per
l'Ajuntament de Badalona, amb el suport del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, té per objectiu l'estudi de
les dues espècies d'eriçons ibèrics per tal de
profunditzar en la seva biologia, l'etologia i en el
disseny d'estratègies efectives d'alliberament. L'eriçó
comú (Erinaceus europaeus), però sobretot l'africà
(Atelerix algirus), té greus problemes de conservació
que l'esmentat projecte vol contribuir a conèixer.
Durant l'estiu es deixaren anar a la zona rural de Can
Miravitges (Badalona) quatre exemplars radiomarcats,
dos de cada espècie, que foren seguits durant la resta
de l'any.
 
 - Digitalització dels mapes de vegetació del Parc
Serralada Litoral (Maresme), per encàrrec del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, per poder disposar en
format digital dels mapes de vegetació del parc a escala
1:10.000.
 
 - Projecte Oreneta a Barcelona i a Girona. Aquest
projecte, iniciat el novembre del 2004 a Barcelona i el
maig del 2005 a Girona, té per objectiu contribuir a la
conservació de les orenetes de les cuitats. S'han
realitzat censos de les poblacions, s'han instal·lat nius
artificials, s'ha elaborat una guia d'identificació
d'orenetes i falciots per distribuir en escoles i a
particulars i s'han gestionat i resolt conflictes amb
particulars, derivats de la presència no desitjada de
nius. Ambdós projectes foren impulsats pels
ajuntaments de Barcelona i Girona, respectivament.
La Caixa de Tarragona subvencionà parcialment el
projecte de la capital autonòmica, en el qual també va
col·laborar Thalassia Estudis Ambientals, SL.
 
 - Seguiment de ratpenats a les Gavarres (Baix
Empordà - Gironès). Durant el 2005 s'han realitzat
dues actuacions per millorar el coneixement de les
poblacions del massís: censos d'animals en abeuradors
i instal·lació de caixes niu per a ratpenats forestals,
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elaborades i facilitades per l'IES Els Tres Turons,
d'Arenys de Mar (Maresme), i finançades per la
Fundació Territori i Paisatge. 
 
 
 4. Publicacions
 
 - Els falcons urbans. Portada i article en el número
de maig de la revista Quercus. 
 
 - Falcó Gaudí. Reportatge sobre els falcons urbans de
Barcelona. La Vanguardia, a la secció «La Revista»,
12 de juny.
 
 - Litoral urticant. Reportatge sobre l'explosió de les
poblacions de meduses al litoral català. La Vanguardia,
a la secció «La Revista», 21d'agost.
 
 - Deu espècies en el punt de mira. Reportatge sobre
la psicosi causada per l'alarma de la grip aviar. La
Vanguardia, a la secció «La Revista», 23 d'octubre.
 
 - Les Orenetes, editat per l'Editorial Mediterrània.

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 2005
La nostra principal activitat consisteix a acollir
animals abandonats (principalment gossos i gats) amb
l'objectiu de buscar-los una bona llar. Durant l'any
2005 vam acollir 412 gats, dels quals 329 van poder
trobar una nova llar. També vam acollir 273 gossos,
dels quals 253 van trobar una nova llar.
 
 Durant l'any també vam participar en diferents fires
promovent l'adopció d'animals abandonats.

Lliga per a la Protecció d’Animals i Plantes de Barcelona
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ
CIENTÍFICA - ACCC

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA - ACCC
Rambla de Catalunya, 10 1er
08007 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 93 412 11 11
Fax: 93 317 83 86
E-mail:
Web:
             secretaria-tecnica@accc.cat
          www.accc.cat

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

Nombre d'associats:                                   121

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
EUSJA: European Union of Science Journalism
Associations
WFSJ: World Federation of Science Jorunalists

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:                                              Comunicació i educació
ambiental

Objectius:
El principal objectiu de l'ACCC és promoure,
difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en
les terres de parla catalana. El Grup d'Informació
Ambiental (GIA) de l'ACCC incorpora, a més, els
següents objectius específics:   - Promoure la informació
especialitzada en l'àmbit del medi ambient.  - Facilitar
l'intercanvi d'opinions i punts de vista entre els
membres de l'equip de treball, el conjunt de
periodistes d'aquesta especialitat i els diferents
col·lectius socials, experts, científics i polítics
relacionats amb la gestió, l'estudi i la defensa del medi
ambient.   - Contribuir a la formació de professionals
d'aquesta especialitat. Treballar pel lliure exercici
professional.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Dintre les activitats de l'ACCC, les que va dur a
terme el grup GIA el 2005 són:
 
 - VI Jornades d'Informació Ambiental. «Pla de
l'energia a Catalunya». Ponents: Manuel de Delàs,
secretari general de l'Associació de Producció
d'Energies Renovables (APPA); Salvador Guillermo,
director del Servei d'Estudis del Foment de Treball;
Miguel Muñiz, Ecologistes en Acció, i Ignasi Nieto,
subdirector de l'Institut Català d'Energia del
Departament de Treball. Assistents: 83 persones.
Data: 29 de juny.
 
 - Estratègia Catalana de Comunicació Ambiental
2005. Propostes per avançar cap a una ambientalització

del discurs publicitari. S'hi va acordar un decàleg.
Dies: del 10 de setembre al 31 de desembre.

Associació Catalana de Comunicació Científica - ACCC
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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 2005
Comissió de Medi Ambient
 
 - Intercanvi d'experiències professionals.
 
 - Curs de capacitació per realitzar tractaments amb
plaguicides d'ús ambiental per a la indústria
alimentària.
 
 - Curs de manteniment higienicosanitari
d'instal·lacions de risc enfront de la legionel·la.
 
 - Curs de riscos i sòls contaminants.
 
 - Representació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
(CBC) al Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum

Ambiental.
 
 - Representació del CBC al Consell Municipal de
Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de
Barcelona.
 
 - Representació del CBC a l'Observatori del Paisatge.

Col·legi de Biòlegs de Catalunya
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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 2005
Campanyes de defensa  - Attentio
 En favor de la reubicació d'animals silvestres
mantinguts en captivitat en males condicions.   - Delta
del Llobregat
 DEPANA ha continuat amb la defensa d'aquest
espai, mitjançant la presentació d'al·legacions i fent un
seguiment continu de tot el conjunt d'infraestuctures
que l'amenacen.  - Delta de l'Ebre
 S'ha renovat el conveni de col·laboració amb la
Plataforma en Defensa de les Terres de l'Ebre per
seguir treballant els aspectes jurídics relacionats amb
la conservació dels recursos naturals d'aquestes

contrades, especialment vinculades amb el riu i el
delta.     Jornades de formació  - Xerrades i
conferències
 Set xerrades de temàtica naturalista (dues més
d'introductòries als cicles). Jornada «Estalviar costos
amb l'eficiència energètica al sector turístic».  
 - Pirineu Fòrum pretén posar sobre la taula diferents
propostes i visions clau per al futur dels Pirineus a
través de la celebració de xerrades i sessions de
treball. L'objectiu final és alimentar amb les
conclusions i propostes que sorgeixin el debat social i
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la nova formulació de la política de muntanya.
 Activitats incloses
 - La carn ecològica dels Pirineus (la Boqueria, 3 de
març).
 - Ramaderia i sostenibilitat als Pirineus: Present i
futur (Pont de Suert, 18 i 19 de maig).
 - El Prepirineu: L'altre Pirineu? Un espai a la recerca
d'identitat (Tremp, 11 i 12 de novembre).
 - La nova cultura de l'aigua en zones de muntanya (la
Seu d'Urgell, 17 de desembre).  
 - Entitat coorganitzadora, en les II Trobades Culturals
Pirinenques dedicades al tema «El Pirineu en Xarxa»,
Ecomuseu de les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà, 22
d'octubre).  
 - Entitat col·laboradora, en l'organització del I
Congrés Català de Producció Agroalimentària Ecològica:
Anàlisi i Perspectives de Futur, celebrat a Mollerussa
(Pla d'Urgell, 16 i 17 de març) sobre la muntanya en
relació amb el turisme.   
 - Entitat col·laboradora i participant en el Congrés
sobre el Futur de les Muntanyes en la Unió Europea del
s. xxi, Barcelona, 14, 15 i 16 de setembre. Participant
en el V Seminari de Turisme Rural a Catalunya
dedicat al tema «Turisme rural i agroturisme a partir
del nou decret», la Vall de Bianya (Garrotxa, 22 i 23
de novembre).  
 - Entitat col·laboradora en l'organització de les
jornades «Patrimonis, reflexions, experiències i
expectatives al voltant del patrimoni cultural
pirinenc» (Pallars Sobirà, 3, 4 i 5 de novembre).     
Estudis o assessoraments   - Catàleg d'espais naturals
de la ciutat de Barcelona: formalització d'un acord amb
l'Ajuntament de Barcelona per proposar, a través
d'un treball de camp de dos anys, quins haurien de ser
els espais naturals de la ciutat més rellevants. A partir
del catàleg, l'objectiu és proposar mesures
d'intervenció per a la conservació i la gestió d'aquests
espais.  
 - Projecte «Implica't amb els residus», en conveni
amb la Confederació d'Associacions de Veïns de
Catalunya (CONFAVC). DEPANA assessora
tècnicament entitats veïnals de l'àrea metropolitana
sobre l'execució d'aquest projecte de reducció de
residus.  
 - Activitat jurídica: assessorament legal d'altres
entitats i intervenció personal en procediments
administratius i judicials.     Projectes educatius  -
Projecte «Pirineu viu. La conservació de l'ós bru del
Pirineu». Realització d'una nova edició de la campanya
d'educació i sensibilització ambiental «Pirineu viu».
L'àmbit d'actuació ha estat les escoles d'educació infantil
i d'educació primària de la Vall d'Aran i de l'Alta
Ribagorça. Uns 850 alumnes. També s'han repartit i
distribuït pòsters «Pirineu viu» i tríptics sobre l'ós per
millorar la sensibilització i la informació sobre els
plantígrads. Campanya mediàtica per millorar la
informació sobre l'ós bru  
 Projectes de conservació  - Punta de la Móra 
 A grans trets, els àmbits d'actuació del Projecte de

Gestió Sostenible Punta de la Móra graviten entorn a 5
eixos:  Participació: procés participatiu sobre
l'establiment d'una àrea marina protegida al litoral de
l'EIN Punta de la Móra; establiment del programa de
voluntariat virtual; elaboració del pla de voluntariat del
projecte; seguiment i acollida de voluntaris del Servei
de Voluntariat Europeu i d'altres, etc.  Educació
ambiental: realització de visites guiades, inclusió del
material pedagògic en el Centre Virtual de Recursos
Educatius del Projecte Educatiu de Tarragona;
elaboració del projecte educatiu de l'EIN Punta de la
Móra; realització de tallers ambientals a la Fira
d'Entitats de Tarragona; realització de visites guiades a
alumnes universitaris i de postgrau, i assessorament i
tutoria d'estudiants (secundària, universitat, etc.). 
Comunicació i relacions institucionals: elaboració del
butlletí d'informació del projecte; edició de material
divulgatiu del projecte; elaboració de material
divulgatiu electrònic (fons de pantalla, invitacions a
activitats); elaboració del pla de comunicació; nou
disseny, continguts i gestió de la pàgina web del
projecte; inclusió en llistes de discussió i directoris
ambientals; enviament de notes de premsa; realització
d'entrevistes, etc. Participació en fòrums autonòmics,
nacionals i internacionals de conservació, vinculats al
medi marí i litoral.  Gestió: proposta del pla d'ordenació
d'usos; coordinació de convenis amb l'Ajuntament,
Fundació "la Caixa", Ajuntament de Tarragona i
DMAH; realització d'un projecte per establir una zona
costera integrada maritimo-terrestre amb possibilitat
d'esdevenir reserva al litoral de la punta de la Móra,
amb finançament de la Fundació Biodiversitat, i
realització d'un estudi d'avaluació de la gestió de l'EIN
Punta de la Móra.  Estudis de biodiversitat: estudi de
fons marí, vegetació de roca, vegetació de duna, aus
marines, insectes, freqüentació, georeferenciació de
camins, estudi de diagnosi i millora del savinar, estudi
de papallones, carnívors, estudi d'algues.  
 Publicacions i elaboració de materials propis  - L'Agró
Negre: s'han editat els dos primers números del nou
butlletí de DEPANA.
 
 - Atles d'ocells nidificants del parc nacional
d'Aigüestortes: coordinació i redacció de l'Atles d'ocells
nidificants del parc nacional d'Aigüestortes i estany de
Sant Maurici, editat per l'Organisme Autònom de
Parcs Nacionals.  
 Celebració o participació en actes diversos  - Sortides
 Grup d'Activitats: 9 sortides naturalistes i 2 cicles de
3 sortides naturalistes cadascun, relacionats amb els
espais litorals entre Barcelona i Tarragona i amb els
rius.  Grup d'Acció Forestal: 7 activitats (4
reforestacions a Collserola). La resta, eliminació de
plantes al·lòctones.  Sortides dins del cicle d'ecologia
urbana durant el trimestre de tardor, amb 2 visites a
l'Ecoparc de Montcada i a l'abocador del Garraf.  -
Camps de treball
 Camps de treball lligats al projecte de la punta de la
Móra i a Alinyà, en col·laboració amb la Fundació
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Territori i Paisatge.  
 Fires  - Estand a la Fira Parklife de Roma sobre la
campanya del litoral, del 27 al 29 de maig.  -
Festambiente i 30è aniversari del parc natural
regional de la Maremma, del 5 al 10 d'agost
(Grosseto, Itàlia).  - Organització del Festival Natur, III
Simposi Internacional de Turisme a Espanya.

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 2005
Donat que és una entitat de nova creació, no hem
realitzat activitats durant el 2005.
 Les línies de treball que es pretenen portar a terme des
de l'entitat són les següents: 
 
 - Campanya de seguiment i neteja d'abocadors
incontrolats amb la col·laboració de diferents
ajuntaments. 
 
 - Estudi de les papallones de la Vall d'Aran i de la
comarca de l'Anoia.
 
 - Col·locació, seguiment i control de caixes niu per a
ocells insectívors i de refugis per a ratpenats. 
 

 - Estudi dels ocells de les zones verdes d'Igualada i
elaboració de material propi per a la difusió de l'estudi.
 
 - Estudi de l'ocupació de les caixes niu fora de l'època
de nidificació (mamífers, invertebrats, etc.).
 
 - Activitats de sensibilització ambiental amb les
escoles, concretament el Projecte Rius, elaborat per
l'Associació Hàbitats.
 
 - Jocs de sensibilització ambiental adreçats a escolars:
joc dels sentits, joc dels ecosistemes, joc dels animals
i desequilibri ecològic. 
 
 - Conferències sobre diferents temàtiques dirigides al
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públic en general. 
 
 - Conferència «Com estalviar en les factures de la
llum i l'aigua», que treballa el vessant de l'estalvi
energètic i de l'aigua. 
 
 - Conferència «La Mediterrània», on es comenten les
diferents problemàtiques ambientals de la zona
mediterrània. 
 
 - Conferència «El parc fluvial de Vilanova del
Camí», on s'expliquen els ecosistemes i aus que
trobem al parc fluvial. 
 
 - Conferència sobre les caixes niu, on s'explica la
construcció, la col·locació, el seguiment i els resultats de
l'ocupació.
 
 Alguns dels membres de l'entitat provenim d'una
altra entitat de medi ambient, on hem treballat alguns
dels temes anteriorment comentats, i la idea és
continuar desenvolupant aquests projectes i molts
altres, sota la direcció de l'entitat GEDEN.

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 2005
- I Jornada sobre «L'informe ambiental en el
planejament urbanístic», realitzada el 25 de febrer del
2005 i organitzada per la Generalitat de Catalunya i
APROMA. Patrocinada per la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) amb la col·laboració del
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i l'Escola
d'Arquitectura UIC de Barcelona. Assistents: 182
persones.
 
 - Coordinació d'un grup de treball per elaborar unes
directrius per a la preparació d'informes ambientals en
el planejament urbanístic.

 
 - II Jornada sobre «L'informe ambiental en el
planejament urbanístic», realitzada el 14 de juliol del
2005 i organitzada per la Generalitat de Catalunya i
APROMA. Patrocinada per la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) amb col·laboració del Col·legi
d'Ambientòlegs de Catalunya i l'Escola d'Arquitectura
UIC de Barcelona. Assistents: 132 persones.
 
 - 6a Sortida Ludicocultural AL Celler Agustí Torelló A
Sant Sadurní d'Anoia. Dissabte, 12 de novembre del
2005. Organitzada per APROMA. Assistents: 15

Pàgina 139 de 288

mailto:aproma@sct.ictnet.es
http://www.aproma.org


persones.

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 2005
Jornades organitzades per l'entitat Sotavent

- Xerrada sobre sostenibilitat, medi ambient i pesca, 9
de juliol del 2005. Hi van participar Purificació Canals
(presidenta de DEPANA), Manuel Ballesteros
(professor de zoologia de la Universitat de
Barcelona), Martí Solé (director general de Pesca de
la Generalitat) i Magí Sicar (patró major de la Confraria
de Pescadors de Calafell).

- 11a Jornada de Neteja del Fons Marí i del Litoral, el
diumenge 10 de juliol del 2005. Hi van col·laborar el
Port de Coma-ruga, l'Associació de Veïns de Coma-
ruga, l'Associació de Residents i Propietaris de Coma-
ruga, Creu Roja del Mar, la Guàrdia Civil Marítima i la
Botiga del Mar de Torredembarra). 

- Projecció dels documentals per a la conscienciació
ambiental «Els fons marins del litoral català i la reserva
marina» i «Masia blanca», el 15 d'agost del 2005.

- Vam col·laborar amb el Centre d'Estudis Avançats de
Blanes en el seguiment de l'alga Caulerpa taxifolia a
la reserva marina Masia Blanca, amb el permís previ
de la Secretaria General de Pesca Marítima de Madrid,
el novembre del 2005.

- Col·locació del pessebre a l'estany de Coma-ruga i
recollida d'objectes i deixalles llençades a l'aigua, per
conscienciar i preservar el medi, el 18 de desembre
del 2005.

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 2005
Jornades de formació
 
 - Congrés «Planificació integral del territori i el
turisme. Per una nova cultura del turisme». Aquest
congrés, organitzat per l'INESE, se celebrà els dies 2,
3, 4 i 5 de març del 2005 a Palma i comptà amb el
suport de diverses institucions, organismes i
empreses, com el Consell de Mallorca; el Col·legi
Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics; la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera; TIRME; CEMEX España; T-
Turimed Projectes, i Ambitur, entre altres.
 
 - Realització d'un curs d'estiu de la Universitat de les
Illes Balears, dins la xarxa de l'Institut Joan Lluís

Vives, a càrrec de l'INESE, el juliol del 2005, titulat
«Turisme, territori i paisatge». La durada del curs fou
de 30 hores, concentrades en 5 sessions de 6 hores
cada una (3 hores al matí i 3 al capvespre), essent un
50 % de la càrrega teòrica i l'altre 50%, pràctica. Es
comptà amb la participació de professors de la UIB i
d'altres universitats.
 
 
 Estudis o 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 de la Serra de
Tramuntana. L'INESE ha treballat en aquesta
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assessoria tècnica per a la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears.
 
 - Projecte «Model de planificació integral de
reconversió d'un espai turístic madur. El cas de la platja
de Palma». Aquest projecte, subvencionat per la
Conselleria de Turisme del Govern balear i patrocinat
per l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears
(INESTUR), consistia a fer un anàlisi i una planificació
de la zona turística de la platja de Palma, amb
l'objectiu de proposar mesures per a una millora
general de l'espai. El projecte es va iniciar l'octubre
del 2004 i es finalitzà i lliurà l'octubre del 2005.
 
 - Projecte «Reconversió i potenciació del recinte antic
de Palma com a recurs turístic». Aquest projecte fou
subvencionat per la Conselleria de Turisme del
Govern balear i patrocinat per l'Institut d'Estratègia
Turística de les Illes Balears (INESTUR). Es tractava
de fer una anàlisi exhaustiva de quina és la situació
actual del recinte antic de Palma, determinar-ne el
potencial com a producte turístic i proposar mesures
per potenciar-lo. Aquest projecte s'inicià l'octubre del
2004 i es finalitzà i lliurà l'octubre del 2005. 
 
 - Informe inventari dels usos establerts a s'Arenal de
Llucmajor (zona 35 del POOT). Aquest informe fou
encarregat pel Consorci per a la Millora i
l'Embelliment de la Platja de Palma. L'estudi
consistia a inventariar tots i cada un dels usos presents
a l'àmbit d'estudi, analitzar-ne la distribució i
comprovar si es compleixen les ràtios mínimes exigides
per la legislació vigent.
 
 - Projecte d'anàlisi i avaluació de la freqüentació del parc
natural de sa Dragonera. Aquest projecte,
subvencionat pel Departament de Medi Ambient i
Natura del Consell de Mallorca, es troba, després
d'haver-se realitzat el treball de camp (enquestes i
recomptes de visitants a l'illa i d'embarcacions
fondejades a l'àmbit del parc natural), en fase de
tabulació i anàlisi de la informació recollida i de redacció
de l'informe final. 
 
 - Projecte «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».
Aquest projecte, subvencionat pel Departament de
Cooperació Local del Consell de Mallorca, consisteix a
realitzar un estudi exhaustiu de la producció de residus
dels comerços de l'espai turístic de la platja de Palma,
per tal de proposar tota una sèrie de mesures per
reduir-los i millorar-ne la gestió. Aquest projecte es
troba en fase de revisió per al seu lliurament final.
 
 
 Publicacions i elaboració de material propi
 
 - Inici dels preparatius per a la publicació del llibre

d'actes del congrés «Planificació integral del territori i
el turisme. Per una nova cultura del turisme».
L'INESE vol publicar les comunicacions, ponències i
conferències presentades al congrés «Planificació
integral del territori i el turisme. Per una nova cultura
del turisme», celebrat el març del 2005. 
 
 - Inici dels preparatius per a la publicació del llibre del
cicle de conferències «Territori, turisme, societat i
economia: el marc de la sostenibilitat». Aquest llibre
recollirà totes les conferències que formaren part de
l'esmentat cicle de conferències, celebrat entre el
gener i l'abril del 2004.
 
 - Preparació de la publicació del segon número del
butlletí científic Territori, turisme i medi ambient.

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 2005
- Participació en la Fira de la Ciència
 Un any més, el Museu va participar en la Fira de la
Ciència que organitzen la Conselleria d'Educació i
Cultura i la Conselleria d'Innovació del Govern balear.
Aquest any la Fira va tenir lloc a Menorca durant el
mes de març i a Palma durant el mes d'abril. L'estand
del Museu es va dedicar al món dels taurons i, com a
complement de l'exposició, es presentà una rèplica de
dimensions reals de la tintorera (Prionace glauca), la
qual deixà impressionat tot el públic. L'estand del
Museu, en paraules dels organitzadors de la Fira, va
ser un dels més visitats i fotografiats de la fira. La
rèplica de tintorera s'ha pogut realitzar gràcies a un
ajut de la Fundació Sa Nostra. 
 

 - Tasques de conservació de les col·leccions 
 S'ha continuat amb les tasques d'inventari, catalogació
i informatització de les col·leccions d'història natural
dipositades al Museu Balear de Ciències Naturals.
 
 - Participació en el Dia Internacional de l'Aigua
 En motiu de la celebració del Dia Internacional de
l'Aigua, el Museu Balear de Ciències Naturals
participà en una jornada organitzada per l'Ajuntament
de Santa Maria dedicada a donar a conèixer la
importància d'aquest element per a la vida i la
necessitat del seu estalvi. Prop de 300 alumnes
d'educació infantil i primària gaudiren de les activitats
que realitzà el Museu en aquest poble.
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 - Participació en el Dia Internacional dels Museus
 El Museu es va unir a la commemoració d'aquest dia
oferint l'entrada gratuïta durant tot el dia. A més, la
directora del Museu participà en el primer seminari
«Pensar el museu», organitzat pel Museu de Mallorca,
amb el qual es pretén establir un marc de trobada per
analitzar l'estat dels museus a l'illa i establir una
plataforma de debat sobre els problemes actuals entre
els professionals d'aquestes institucions.
 
 - Realització d'un CD sobre bolets
 El soci i col·laborador del Museu, Joan Planas, ha
realitzat un CD de temàtica micològica. Amb fotografies
digitals de bolets d'elevada qualitat i música ha fet un
muntatge audiovisual amb les espècies de bolets més
característiques dels nostres boscos. Aquest muntatge
es pot visualitzar al Museu i són molts els visitants que
en gaudeixen.
 
 - Participació en un curs de paleontologia per a
professors
 La directora i l'educadora del Museu participaren
com a ponents en el curs «La vida al passat: els fòssils.
El cas de les Balears», organitzat pels CEP d'Inca i el
de Manacor, amb una xerrada-taller que tingué com a
títol «Didàctica de la paleontologia». 
 
 - Participació en la 5a Setmana de la Ciència i la
Tecnologia
 El Museu ha participat en la Setmana de la Ciència
organitzada per la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern balear per cinquè any
consecutiu. Es van realitzar diverses activitats
adreçades a un col·lectiu molt gran de públic. Es feren
des de tallers adreçats als més petits fins a
conferències, visites guiades i jornades de portes
obertes, entre altres. Les conferències que es van
realitzar van ser «Formes de la natura», a càrrec de
Joan Arbona Mas, professor d'educació secundària i
naturalista col·laborador del Museu, i «El naturalista a
la vall de Sóller», a càrrec de Lluc Garcia Socias,
naturalista i periodista especialitzat en divulgació de la
natura i membre fundador del Museu. 
 
 - Exposició «Etnobotànica a les Balears»
 Durant l'any 2005 es va procedir a desmuntar
definitivament l'exposició «Etnobotànica a les Balears:
arbres i arbusts al servei de l'home». Durant el 2005
han estat molts els visitants i escolars que han gaudit
de la magnífica exposició que realitzà Sa Nostra amb la
col·laboració del Jardí Botànic de Sóller.
 
 - Muntatge de l'exposició «Guillem Colom, natura i
ciència»
 Una vegada desmuntada l'exposició d'etnobotànica
s'ha procedit al muntatge de l'exposició que també va
produir Sa Nostra (1999), «Guillem Colom: natura i
ciència». El muntatge d'aquesta exposició es finalitzarà
durant el mes de gener del 2006.

 
 - Finalitza el segon cicle d'excursions «Trobades
amb la natura»
 Va finalitzar el segon cicle d'excursions naturalistes
guiades que es va organitzar juntament amb la
Societat d'Història Natural i el Grup Excursionista de
Mallorca. Mitjançant aquest cicle s'han organitzat
sortides al parc nacional de Cabrera, als alzinars
d'Escorca, als vivers de Menut, al parc natural de les
serres de Llevant, entre d'altres. Totes les excursions
han tingut un gran èxit de participació. 
 
 - Jornades Micològiques
 Un any més s'han realitzat les Jornades Micològiques
del Museu. Aquesta iniciativa és una de les de més
èxit de la institució i reuneix centenars de persones que
gaudeixen de conferències, exposicions, tallers
d'identificació dels principals bolets dels nostres
boscos, excursions a diferents boscos guiades per
experts micòlegs, mostres de fotografies, tallers per a
infants, etc. A més de les sortides a Sóller, se n'han
realitzat a Pollença, Santa Maria, Binissalem i Eivissa.
 
 - Publicació d'un número del butlletí Aubaïna 
 Durant el 2005 ha aparegut un número de la revista
Aubaïna, el butlletí del Museu Balear de Ciències
Naturals. Aquesta revista, adreçada principalment als
socis de l'entitat, compta amb diversos apartats, com
ara notícies sobre el Museu, recerca i col·leccions,
biblioteca, publicacions científiques i col·laboracions,
entre altres.
 
 - Programa «Vine, juga i aprèn: els dissabtes al
Museu»
 Durant diversos dissabtes han tingut lloc al Museu
Balear de Ciències Naturals un matí de tallers i jocs
didàctics per a nins a partir de tres anys. Més d'un
centenar de nins d'entre 3 i 11 anys han realitzat
diferents activitats relacionades amb la història natural
d'una forma lúdica, entretinguda i divertida.
 
 - Estudi al parc natural de sa Dragonera
 Durant l'any 2005 ha finalitzat el projecte del Museu
«La biodiversitat microfaunística com a indicador
ambiental de la praderia de posidònia (Posidonia
oceanica): estudi sistemàtic i ecològic dels foraminífers
bentònics del litoral del parc natural de sa Dragonera»,
que va concedir el Departament de Medi Ambient i
Natura del Consell de Mallorca. L'estudi ha estat
realitzat per la biòloga, col·laboradora i sòcia del
Museu, Beatriz Rodríguez Lahera, i els resultats
obtinguts han estat força interessants.

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 2005
L'Associació Amics dels Animals del Segrià, una
organització sense ànim de lucre i legalment constituïda
que té entre els seus objectius emparar i protegir els
animals, funciona amb el suport d'un equip de
voluntaris i gràcies a les aportacions i ajudes
econòmiques dels nostres socis i simpatitzants.
 
 Les campanyes educatives que hem realitzat durant
l'any 2005 han estat dirigides a la població general
amb l'objectiu de difondre les nostres finalitats
basades en el que explicarem a continuació. 
 

 Hem ajuntat els nostres recursos, tant humans com
econòmics, per contribuir a millorar la situació
d'indefensió en què es troben els animals al nostre país. 
 
 Gestionem el refugi per acollir gossos abandonats, ja
siguin procedents del carrer o de particulars, i
busquem famílies que adoptin els animals que viuen
en el nostre refugi. A més, assessorem els ciutadans
sobre els problemes i les qüestions relatives als animals
de companyia mitjançant campanyes educatives i
programes socials en benefici dels animals. 
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 Col·laborem en la creació i la difusió d'una cultura
sustentada en el coneixement, la consideració i el
respecte dels animals. Un dels nostres principals
motors d'actuació és la difusió d'un missatge de tinença
responsable, especialment entre els més joves, fent
especial èmfasi en la problemàtica de l'abandonament. 
 
 Tots els animals acollits en el nostre refugi reben
atenció veterinària, higiènica i alimentària
imprescindible, encara que no podem donar-los la llar
que ells desitjarien, per això les adopcions són el nostre
principal objectiu. 
 
 Per fer això orientem els adoptants sobre el tipus
d'animal més adient per a la seva situació i sempre
tornem a acollir qualsevol animal que hagi sortit del
refugi si no s'adapta a la seva nova família o si les
circumstàncies concretes de l'adoptant no fan fiable la
bona tinença de l'animal. 
 
 Durant l'any 2005 vam participar a la fira Natura de
Lleida i en una campanya de Nadal de sensibilització
amb una taula informativa al carrer Major de Lleida,
amb tríptics informatius, àlbums de fotografies dels
nostres animals, vídeos i venda de samarretes i loteria
de Nadal per aconseguir més recursos econòmics per
sustentar les nostres tasques i fer divulgació de la
nostra existència.
 
 Hem acollit durant tot l'any 105 gossos abandonats a
les carreteres, als pobles de la comarca i als carrers de
Lleida, o que ens han deixat directament a les portes
de la protectora. Entre els gossos abandonats, n'hi
havia de totes les edats i de tot tipus: cadells, vells,
atropellats, maltractats... i la protectora els ha donat a
tots assistència veterinària. 
 
 Hem aconseguit una llar per a 75 gossos que
actualment ja tenen una nova família, amb la qual els
nostres voluntaris fan un seguiment telefònic de cada
gos. 
 
 S'han realitzat 16 intervencions quirúrgiques amb
èxit als animals que han arribat atropellats o
maltractats amb fractures i lesions vàries. S'han
esterilitzat 5 femelles i 32 mascles. La protectora es fa
càrrec de totes les despeses (veterinàries, alimentàries, de
medicaments...) i el trasllat dels animals es porta a
terme en els nostres propis vehicles. 
 
 Tots els objectius que ens hem proposat serien
impossibles d'assolir sense el treball en equip d'un
grup de voluntaris i voluntàries units per un vincle de
respecte i amor vers els animals . Les nostres forces
de vegades no són suficients per tirar endavant un
projecte on el benestar dels animals és el més
important. Per això, per poder donar-los aquest
benestar, necessitem la vostra presència, les vostres
idees i, sens dubte, tota l'estima que sou capaços de

donar als animals que viuen en el nostre refugi a
l'espera de ser adoptats.

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 2005
Àrea de Patrimoni Natural
 
 L'objectiu central d'aquesta àrea de treball és
convertir l'eix fluvial en un corredor ecològic a través
de la restauració de les ribes fluvials i el seu
condicionament per a l'ús públic racional i
sostenible, i cohesionar els diferents projectes de les

administracions locals. 
 
 En el marc del projecte «Creació d'un taller
transfronterer de l'aigua», emmarcat dins la iniciativa
comunitària Interreg IIIA, es van fer les següents
actuacions: 
 - Restauració fluvial.

Pàgina 149 de 288

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


 - Condicionament per a l'ús públic d'espais naturals
riberencs.
 - Proves pilot de control de vegetació al·lòctona
invasora.
 
 Actuacions 2005
 - Aforestació de terres agrícoles i condicionament de la
vegetació de ribera en un tram del marge dret del riu
Ter, al terme municipal de Celrà. Finalitzada el març del
2005. Actualment se'n fa el seguiment.
 
 - Restauració de la riba esquerra del riu Ter al meandre
de la Devesa, al terme municipal de Manlleu (Osona).
Finalitzada l'abril del 2005.
 
 - Adequació per a l'ús públic i revalorització de l'antic
abocador municipal d'Ullà, al terme municipal d'Ullà
(Baix Empordà). Finalitzada l'octubre del 2005. 
 
 - Programa de control de vegetació al·lòctona invasora
del riu Ter. A Salt, l'Ailanthus altissima; a Vilallonga
de Ter, la Buddleja davidii, i a Girona, la
Parthenocissus quinquefolia. Durant tot el 2005.
Actualment se'n fa el seguiment.
 
 - Adequació d'itineraris i espais de la ruta «La vida al
voltant del Ter a Anglès».
 
 - Plantació d'espècies vegetals autòctones de ribera al
marge dret del riu Ter al seu pas per Salt.
 
 - Glossari de terminologia de gestió d'espais fluvials.
 
 - Redacció de dos projectes executius en relació amb
l'ordenació de les ribes fluvials i creació d'itineraris
finançats per la Fundació Territori i Paisatge de Caixa
de Catalunya. 
 
 - Redacció d'un informe d'al·legacions a la proposta
catalana d'ampliació de la Xarxa Natura 2000.
 
 - Redacció de l'informe sobre l'Azolla filiculoides
Lam. al riu Ter. Informe sobre l'espècie i la seva
distribució al Ter. Enviat al DMAH i a l'ACA el juny
del 2005.
 
 - Elaboració del un dossier tècnic «Criteris generals
per a la conservació i el manteniment de les lleres del
riu Ter».
 
 
 Àrea de Patrimoni Cultural
 
 Aquesta àrea persegueix l'objectiu de valorar els
elements patrimonials relacionats amb els usos de
l'aigua a través de la seva catalogació, protecció legal i
adequació a l'ús social.
 
 Actuacions 2005

 - Projecte Blue, de valoració del patrimoni cultural
vinculat als usos de l'aigua del Ter, emmarcat dins la
iniciativa comunitària Interreg IIIB MEDOCC.
 
 - Actualització de l'inventari de patrimoni cultural
vinculat als usos de l'aigua del riu Ter.
 
 - Organitzador i membre del Comitè d'Honor per a
la commemoració dels 150 anys de les colònies
industrials de Catalunya. 
 
 
 Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
 
 L'objectiu principal d'aquesta àrea 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 valori els
recursos endògens. 
 
 Actuacions 2005
 a) Elaborar diversos estudis tècnics per ajudar a
complementar o actualitzar la informació territorial de
què ja disposa el Consorci Alba-Ter sobre l'espai
fluvial o bé elaborar projectes executius de les
actuacions necessàries a desenvolupar en el territori
fluvial, així com presentar el projecte «La ruta del Ter.
Programa de formació» a la Fundació Biodiversitat del
Ministeri de Medi Ambient. 
 
 b) Actuacions de disseny de la ruta cicloturística del
riu Ter.
 - Encàrrec del projecte d'estudi i proposta de
ciclabilitat del curs del riu Ter per a l'elaboració del
traçat de la ruta del Ter.
 
 - Estudis de connectivitat i actuacions d'arranjament,
així com redacció d'informes d'adequació de camins i
obres complementàries d'adequació de la ruta del Ter.
 
 - Implantació d'un sistema d'informació geogràfica
(SIG) a la ruta del Ter.
 
 - Disseny d'una pàgina web per a la ruta del Ter.
Portal multimèdia amb tots els serveis relacionats
amb la ruta. 
 
 c) Disposar de materials de difusió del propi pla de
foment amb la finalitat de donar a conèixer el pla i
implicar els agents socials, econòmics i ciutadans del
territori que configura el riu Ter i al mateix temps
trobar finançament.
 
 d) Altres actuacions emmarcades dins el pla de
foment turístic:
 - Creació d'una base de dades turística del territori
fluvial del Ter.
 
 - Encàrrec de redacció de memòries valorades
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d'elements patrimonials vinculats als usos de l'aigua
del riu Ter per tal de fer actuacions de valoració. 
 
 
 Àrea de Comunicació i Sensibilització
 
 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. 
 
 Actuacions 2005
 - Preparació de la documentació necessària per a
sol·licitar un AODL com a tècnic de suport al
desenvolupament territorial en el període novembre
2005-2006.
 
 - Preparació de la presentació actualitzada en Power
Point del Consorci Alba-Ter per a diverses
presentacions públiques del Consorci. 
 
 - Preparació de pòsters sobre el Consorci Alba-Ter per
assistir a jornades i congressos.
 
 - Col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses per preparar la Festa de l'Arbre que es va
celebrar el 18 de març al pantà de Cal Gat. 
 
 - Encàrrec del disseny i edició de material gràfic per a la
difusió del Consorci Alba-Ter i el territori que
configuren els rius Ter i Freser amb la finalitat de
dinamitzar la participació de tota la societat en el
desenvolupament econòmic sostenible del territori i
mobilitzar recursos externs.
 
 - Presentació d'una sol·licitud de subvenció a la
Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya per
a l'edició del llibre juvenil d'aventures El tresor del
Ter.
 
 - Redacció d'un article sobre el Consorci i les seves
activitats per a la revista cultural del Berguedà L'Erol
amb motiu dels 150 anys de les colònies industrials de
Catalunya. (n. 86-87, tardor-hivern del 2005).
 
 - Redacció de l'article «El Consorci Alba-Ter:
reconeixement a la cohesió territorial i la sostenibilitat»
per a l'estrena de la nova secció «Bones pràctiques» de
la Revista de la Diputació de Barcelona, de publicació
bimensual (n. 138, gener-febrer del 2005).
 
 
 Alba-Ter va organitzar diferents esdeveniments
(jornades, sortides formatives...) i va assistir com a
convidat i ponent al Màster Europeu en Gestió de
Turisme de la UdG, al Màster en Ciència i Tecnologia

de l'Aigua de la UdG, a les II Jornades sobre la Gestió
dels Espais Fluvials, organitzades pel Grup de
Cooperació del Projecte EFLUS a Albacete, i al Màster
de Gestió del Patrimoni Cultural organitzat per la Udg.
També va assistir al 3r Congrés Mundial d'Educació
Ambiental (3WEEC) a Torí, entre altres.

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 2005
1. Jornades de formació 
 
 - Curs d'iniciació a la fotografia digital telescòpica (22 i
23 de gener del 2005) per aprendre quins són els equips
més adequats, els complements imprescindibles, la
tècnica de fotografia, els ajustaments de la càmera i
unes nocions sobre el tractament de les imatges.
Nombre aproximat d'assistents: 20.
 
 - Taller de construcció de nius al mas Matà (20 de
febrer del 2005). Construcció de nius amb diferents
materials per facilitar la niada dels ocells a la
primavera. Nombre aproximat d'assistents: 30.
 
 

 2. Projectes de conservació d'espais naturals 
 
 - Conveni de col·laboració amb la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya per al manteniment i la
divulgació dels valors naturals de la reserva Mig de
Dos Rius, a Sant Pere Pescador. 
 
 
 3. Publicació i elaboració de material propi
 
 - Edició dels núm. 49, 50 i 51 de la revista de
l'Associació «El Bruel», corresponents a la primavera,
l'estiu i la tardor del 2005. 
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 4. Actes diversos, celebració o participació 
 
 - Sortida en barca per la badia de Roses (6 de febrer). 
 
 - Sortida a la reserva natural del delta del Llobregat
(17 d'abril). 
 
 - Rapinyaires d'alta muntanya al Ripollès (7 de
maig). Trobada per observar les espècies de
rapinyaires carronyers que habiten aquella zona: el
voltor i el trencalòs. Caminada pels boscos d'aquest
entorn per tal d'identificar les espècies ornítiques
d'alta muntanya que hi són presents.
 
 - Excursió al parc nacional de Cabañeros (14, 15 i 16
de maig).
 
 - Neteja de la platja de Can Comes (28 de juliol).
 
 - Passejada micològica pel parc natural de la zona
volcànica de la Garrotxa (1 d'octubre), 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. 
 
 - Tertúlia i berenar fotogràfic (8 d'octubre i 17 de
desembre).
 
 
 5. Projectes educatius
 
 - XIV Memorial Albert Ramon i Estarriol (juliol).
Concurs de dibuix i pintura de la natura. Organitzat
per l'APNAE conjuntament amb el parc natural dels
aiguamolls de l'Empordà i la IAEDEN.
 
 
 6. Altres
 - Manteniment de la pàgina web de l'entitat.

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 2005
Progat es dedica a promoure mètodes ètics de control
i estabilització de la població de gats lliures arreu de
Catalunya i a assessorar allà 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 a través del seu
confinament en instal·lacions o de la seva eutanàsia.
Progat treballa per informar els estaments oficials
sobre la naturalesa 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. Progat treballa amb l'assessorament
d'altres associacions d'arreu del món (Israel, Estats
Units, Austràlia...). 
 
 Progat assessora centenars de persones anualment per

ajudar els gats lliures, a través de tots els canals de
què disposa (telèfon, tallers, correu electrònic, correu
postal, paquets informatius, web...).
 
 Alguns ajuntaments han estat receptius a les
propostes de col·laboració que els ha presentat Progat i
s'han arribat a compromisos per canviar la forma de
control de les poblacions de gats.

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 2005
Catalunya Camina té membres als següents òrgans de
gestió de l'Ajuntament de Barcelona: comissions del
Consell Municipal de Circulació, Disciplina i Seguretat
Viària; Pacte per la Mobilitat; Consell Municipal de
Medi Ambient i Sostenibilitat; Consell del Parc de
Collserola; grup de treball de l'organització del Dia

sense Cotxes, i grup de treball per la preparació de la
Setmana de la Mobilitat.
 
 - S'han realitzat diversos informes i propostes per a
la creació de programes d'actuació: campanya de
sensibilització a l'usuari sobre l'estacionament de
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vehicles a la vorera; denúncia de «Semàfors més
humans»; reclamar la velocitat mitjana de 0,9 m/s el
pas dels vianants; «Viatge a l'incivisme», campanya
de denúncia dels aparcaments de motocicletes sobre
la vorera.
 
 - Promoció del «Camí escolar»: hi participen els
ajuntaments de Súria, Moià, Granollers, Badalona i tot
el Maresme amb la realització d'informes tècnics i
propostes, i la participació de les escoles i els escolars.
 
 - Paral·lelament Catalunya Camina ha realitzat per a
la Federació Europea d'Associacions de Vianants
(FEPA) un informe sobre las condicions dels vianants
en diferents ciutats de Catalunya i d'Espanya. Aquest
informe s'han centrat en els temes següents: aportar
dades que puguin ajudar a la definició del vianant com
un sistema de transport i com el sistema majoritari de
la mobilitat urbana; reflectir les tendències de descens
del transport a peu i analitzar les raons principals
d'aquesta disminució; analitzar la mobilitat a peu, i
constatar les precàries condicions que, en termes
generals, han de suportar els vianants.
 
 De les dades presentades corresponents a municipis
mitjans, tant d'àmbit metropolità com de les altres àrees,
destaquen els comentaris següents:
 - Es produeix un traspàs de viatges cap al cotxe, gràcies
a una major facilitat d'ús promocionada des de la
mateixa administració.
 - El cotxe es el mitjà de transport urbà menys utilitzat,
però és el que rep la major atenció en totes les
actuacions.
 - El transport majoritari, la marxa a peu, no rep
inversions d'acord a la seva importància, no es
planifica i ni tant sols no es considera com un mitjà de
transport.
 
 
 Les propostes generals que Catalunya Camina fa als
responsables de tots els consistoris són les següents:
creació de programes d'actuació per a una política
ambiental que consti de dos parts: principis
estratègics i programes d'actuació.
 
 Els principis estratègics tindrien els objectius següents:
 
 - Introduir en la gestió de las zones urbanes criteris
d'estalvi energètic i d'utilització dels recursos a favor
del medi ambient: energia, reciclatge de residus i
aigua.
 - Reduir el transport privat a la ciutat.
 - Controlar la qualitat ambiental de la ciutat i fer-ne
el seguiment: contaminació, soroll, qualitat de l'aigua.
 - Garantir la conservació i la millora del patrimoni
natural i l'enjardinament de la ciutat: zones verdes.
 - Incrementar el confort ambiental i la salut dels
ciutadans.
 - Augmentar la formació ambiental dels ciutadans amb

la finalitat de garantir la seva participació en la millora
de la qualitat de vida.
 - Afavorir la cooperació entre ciutats, així com el
compromís internacional en un model de
desenvolupament sostenible.
 
 
 Programes d'actuació de Catalunya Camina:
 
 - Augment dels passos i les illetes de vianants.
 - Recuperació de carrers degradats.
 - Ampliació de voreres en un 50 % de l'espai.
 - Normalització de la bicicleta com a mitjà de transport
urbà.
 - Creació d'aparcaments.
 - Xarxa de carrils bici.
 - Serveis de bicicleta i activitats de promoció.
 - Millores en el transport públic.
 - Promoció del transport públic: carrils bus, semàfors
preferents, sistema SAE, millores de material mòbil,
millores d'accessibilitat.
 - Organització Mundial de la Salut. Confecció del
dossier «A peu i en bicicleta per la ciutat».

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 2005
Destacats
 
 - Premi Mobilitat Sostenible 2005. El BACC va
aconseguir el I Premi Mobilitat Sostenible pel
Projecte Bicizoom de Terrassa, que promou la
intermodalitat bicicleta-tren entre els estudiants de la
UPC de Terrassa.
 
 - Campanya Bicia't. És la campanya global més
important del BACC i compta amb el suport del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, amb una tirada de 60.000 tríptics, 2.000
cartells i una calculadora d'emissions a la pàgina web.

Aquesta campanya, dirigida als comerços de bicicletes,
pretén que aquests també parlin dels beneficis de la
bicicleta com a transport i de com iniciar-se en el seu
ús. 
 
 - Biciescola. Consolidació d'aquest projecte, que va
duplicar el nombre d'alumnes en un any i va realitzar
cursos a quatre poblacions més.     Assessorament 
 
 - Conveni amb l'Ajuntament de Terrassa.  Objectius:
Assessorar l'Ajuntament de Terrassa en la promoció de
la bicicleta.
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 Descripció: s'ha signat un conveni de col·laboració per
organitzar rutes turístiques amb bicicleta i impulsar el
Projecte Bicizoom (vegeu més endavant).  
 - Estudi d'aparcaments a les estacions de FGC.
 
 Objectiu: estudi d'implantació d'aparcaments de
bicicletes a les estacions de FGC, tant interiors com
exteriors.
 
 Descripció: s'ha realitzat un estudi sobre els
aparcaments de bicicletes a les estacions de FGC. Un
estudi de camp ha permès fer propostes per a
cadascuna de les estacions. S'ha proposat un disseny,
una normativa d'ús dels aparcaments i accions per
millorar l'accés. Els aparcaments ja s'han instal·lat
tal i com ho vam proposar.
 
 
   Campanyes     Promoció a l'escola
 
 - Campanya «Mou-te en bici»
 Objectiu: educar en valors de mobilitat sostenible
amb bicicleta als alumnes de 4t i 5è d'ESO de
Barcelona, per tal de canviar els hàbits de mobilitat de
la població escolar.
 Descripció: promoció de la bicicleta a Barcelona entre
els joves de 12 a 16 anys. La campanya treballa la
sensibilització i la transmissió de valors de mobilitat.
Consta d'un joc interactiu, un taller de mecànica i una
sortida amb bicicleta.
 
 - Campanya «Centres amb bicicleta»
 Objectiu: desenvolupar un pla d'acció per a l'ús de la
bicicleta per accedir als centres escolars.
 Descripció: treballar conjuntament amb els centres
amb els diferents interlocutors (professors, pares,
alumnes, autoritats locals) per tal d'aconseguir el
compromís actiu de tots i crear accions que
afavoreixin la seguretat dels alumnes que volen
arribar amb bicicleta al centre. En aquests moments el
BACC treballa amb el Centre Narcís Monturiol, amb
el qual ja s'ha realitzat una enquesta de mobilitat i se
n'han obtingut els resultats.     Promoció a la universitat
 
 - BICIZOOM
 Objectiu: facilitar la intermodalitat bicicleta-tren i
l'accés a l'ús de la bicicleta.
 Descripció: flota de 6 bicicletes utilitzades de forma
continuada per 12 persones, en diferents horaris i
destinacions. Durant el 2005 es va concloure la prova
pilot amb molt bons resultats. És per això que ja es va
signar un conveni de col·laboració per impulsar aquest
projecte i poder oferir-lo obertament a tots els
ciutadans de Terrassa.
 
 
 
 Promoció a la feina
 

 - Campanya «A la feina i a l'associació, bicia't»
 Objectiu: incorporar l'hàbit de l'ús de la bicicleta a
les entitats signants de l'Agenda 21 de Barcelona
(empreses, ONG, administracions públiques, etc.).
 Descripció: posar a disposició de les entitats, durant un
any, un seguit d'eines: dues bicicletes, sessions de
formació, suport informatiu, enquesta de mobilitat i
assessorament. A canvi, les entitats fan ús del
material, promouen la bicicleta i participen o
organitzen una activitat de promoció. Hi han participat
13 entitats.     Lleure i oci urbà
 
 - Bicibarris
 Objectiu: promoure la bicicleta a la ciutat durant la
tardor.
 Descripció: programació cultural de passejades en
bicicleta per Barcelona i tallers mecànics de
manteniment. Es realitzen els diumenges pel matí, amb
acompanyament de monitors, guia històric i lloguer de
bicicletes. El 2005 es van realitzar 7 itineraris i 4
tallers de mecànica. Aquest any, per primera vegada
s'ha fet també a Terrassa.     Accions de divulgació de
la bicicleta
 
 - Bicia't cada dia
 Objectiu: donar una imatge de la bicicleta com a
vehicle a través dels comerços de bicicletes.
 Descripció: el recurs que hem realitzat consisteix en
un suport de comunicació genèric de la bicicleta com a
transport, que mostra una imatge moderna i actual i
incideix principalment en el canal més habitual: els
comerços de bicicletes. Els materials utilitzats van ser:
30.000 tríptics i 1.000 cartells amb imatge masculina,
30.000 tríptics i 1.000 cartells amb imatge femenina,
plana web amb calculadora d'emissions. Vam fer
coincidir el llançament de la campanya amb les dates
del Nadal, ja que la bicicleta és el regal estrella
d'aquestes dates.
 
 - La biciescola d'adults
 Objectiu: incrementar el nombre d'usuaris de la
bicicleta a la ciutat, millorar la seguretat a través del
domini de la bicicleta, millora de la informació, la
formació i el civisme dels usuaris de la bicicleta.
 Descripció: la biciescola forma nous ciclistes en el bon
ús de la bicicleta a través de diferents cursos oferts
directament pel BACC en col·laboració amb Biciclot i
els centres cívics. Els cursos es van dividir en tres
àmbits: iniciació, circulació bàsica i circulació avançada.
Aquest any ha estat el millor de la biciescola, ja que
s'ha treballat intensivament la comunicació. Amb això,
s'ha aconseguit aparèixer a importants mitjans de
comunicació. De retruc, el nombre de demandes de la
biciescola es va disparar i va arribar a doblar el
nombre d'alumnes respecte l'any anterior. Tant el
nivell de satisfacció dels alumnes com l'índex
d'efectivitat són molt elevats. Més del 30 % dels nous
alumnes venen perquè els n'ha parlat algú.     Actes
populars
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 - Setmana de la Bicicleta de Barcelona
 Objectiu: promoure l'ús de la bicicleta a Barcelona.
 Descripció: el BACC va gestionar el punt d'informació
i va organitzar l'exposició «La revolució silenciosa», al
centre cívic Casa Elizalde; l'acció «Gràcies per ser 0
CO2» amb col·laboració de Zero CO2 i Hewlett
Packard; ITB gratuïta de la bicicleta; jocs infantils i
tallers de mecànica de la bicicleta, i tallers gratuïts de
circulació i iniciació.
 
 - Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS)
 Objectiu: promoure l'ús de la bicicleta a tot
Catalunya.
 Descripció: la Generalitat de Catalunya, la Diputació,
els ajuntaments i les ONG vam organitzar la Setmana.
El BACC va realitzar les següents activitats:
exposicions, jocs de bici, cursos de bicicleta i
xerrades, entre altres, a diferents poblacions de
Catalunya.      Defensa dels interessos dels ciclistes 
 
 Durant el 2005, el BACC ha representat els
interessos dels usuaris de la bicicleta a diversos
municipis catalans: Barcelona, Badalona, Cambrils,
l'Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès,
Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic.

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 2005
- 5 de febrer 2005: Fira de la Candelera a Molins de
Rei. Debat sobre generació distribuïda.
 
 - 23-24 d'abril 2005: Dia de la Terra. Demostracions
d'energia solar d'ús quotidià
 i demostració de vehicle electricosolar Kewet.
 
 - 7-8 de maig de 2005: BioCultura. Demostracions
d'energia solar d'ús quotidià. 
 L'agrupació en defensa de l'entorn ALNUS -
Ecologistes de Catalunya, amb la col·laboració del

Departament de Biologia de la Universitat de
Barcelona, ha instat el Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya (DMAH) a evitar la
urbanització proposada dels espais naturals protegits,
fins i tot dins l'espai PEIN, per part de l'Ajuntament
de Sant Just Desvern, dels sectors de can Candeler -en
plena vall de Sant Just a Collserola- i alhora ha
proposat la desclassificació del Pla General Metropolità
(PGM) del vial que travessa el torrent de can Biosca.
 
 Treballem conjuntament amb la Plataforma Cívica per
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a la Defensa de Collserola per assolir una veritable
protecció de la serra.
 
 Som membres de la Plataforma Cívica per a la
Reducció de Residus, en la qual participem activament.
Les lluites actuals més properes són evitar que les
cimenteres CEMEX i Ciments Molins no utilitzin
combustibles derivats de residus. Les emissions que
provocarien serien manifestament més contaminants.
 
 Duem a terme i mantenim, des de 1999, una
reforestació d'alzines i roures al torrent de can Cortès,
a la vall de Sant Just.
 
 Hem iniciat un programa de ràdio, els dijous a la tarda,
crític i carregat de temes d'actualitat i notícies
ambientals, salut, qualitat de vida, natura, etc. i
esquitxat de música relaxant i alguna cançó
reivindicativa.
 
 Opció Natura 98.1 FM
 En Jordi Agulló i l'Oleguer Farràs són els conductors
usuals del programa Opció Natura.
 Tots els dijous de 19.30 a 20.00 h a Ràdio Desvern, al
98.1 de l'FM, amb repetició els dissabtes a les 15.30 h. 
 
 Ens pots escoltar en directe des de qualsevol lloc del
món connectant-te a Ràdio Desvern:
http://www.radiodesvern.com.
 
 

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 2005
- Xerrades culturals (cada dilluns al vespre, de 20.00 a
21.30 h).   
 - Seminaris presencials de medicina natural (els caps
de setmana).   
 - Sortides culturals a la natura (un cop al mes).   
 - Edició de la revista Vivir con salud. Revista decana
del naturismo español (quatre números l'any).   
 - Participació a BioCultura de Barcelona.

Centre d'Estudis Naturistes (CEN)
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FUNDACIÓ "SA NOSTRA", CAIXA DE
BALEARS

FUNDACIÓ "SA NOSTRA", CAIXA DE BALEARS
Carrer de Can Tàpera, 5
07015 PALMA
MALLORCA
Telèfon: 971707421
Fax: 971707950
E-mail:
Web:
             fundacio@sanostra.es
          www.sanostra.es

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

Nombre d'associats:                                   0

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:                                              Comunicació i educació
ambiental, Publicacions especialitzades

Objectius:
La Fundació «SA NOSTRA» constitueix l'instrument
mitjançant el qual l'OBRA SOCIAL DE "SA
NOSTRA" Caixa de Balears, acompleix el seu
objectiu fundacional de proveir béns i serveis
d'interès general al conjunt de la societat, amb el
propòsit de fomentar el desenvolupament i el benestar
social i cultural en el seu àmbit geogràfic d'actuació, així
com de promoure la conservació del patrimoni natural i
del medi ambient.

Memòria d'activitats de l'any 2005
L'objectiu primordial de l'àrea de patrimoni natural i
històric de la Fundació «SA NOSTRA» és promoure la
conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat del
medi ambient de les illes Balears.     1. Exposicions   -
«Salines de les Balears. El paisatge inventat». Centre
de Cultura de Palma, setembre-novembre de 2005.
Sala de Cultura d'Eivissa, desembre-febrer de 2006.   -
 «La Mar i en Pop!». Sala de Cultura de Maó,
novembre de 2005.   - «El paisatge de Menorca».
Sales de Cultura de Menorca, novembre 2005-maig
2006.   - «Clic a la Serra. Fotografia i muntanya
(Mallorca, 1910-1960)». Centre de Cultura de Palma i
Sales de Part Forana de Mallorca, juny 2005-octubre
2006.   - II edició del concurs de fotografia de natura
Memorial Climent Picornell. Centre de Cultura de
Palma, novembre de 2005.   - «La Mare Terra». Sala
de Cultura de Formentera, maig de 2005.    
 2. Activitats educatives   Durant l'any 2005, la
Fundació «SA NOSTRA» ha continuat amb una

intensa activitat d'educació ambiental, adreçada a
l'alumnat de tots els nivells educatius. S'han dut a
terme 39 activitats d'educació ambiental a 10 centres i
hi han participat 26.994 alumnes.     2.1. Concurs
l'escola al bosc   Premi al millor treball sobre la
realitat del medi forestal de la Mediterrània i la
importància de conservar-lo, a partir de la participació
en les activitats d'educació ambiental de la Fundació
«SA NOSTRA» o de la Fundació Caixa de Sabadell.
Adreçat a alumnes de tercer cicle d'educació primària.  
 2.2. Equipaments   2.2.1. Escola del medi de Can
Tàpera   Equipament situat a Palma, propietat de la
Fundació «SA NOSTRA», format per 12 ha de pinar.
S'hi realitzen les següents activitats durant el curs
escolar: Viu el bosc, tallers de descoberta forestal;
Interpretam el paisatge; El medi ambient a les illes
Balears; Situació i anàlisi; i Descobrir l'estat del món.   
2.2.2. Sa Canova   Finca d'experimentació agrària de 20
quarterades d'extensió, propietat de «SA NOSTRA» i
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situada a Sa Pobla (Mallorca), destinada a la
investigació i la difusió de les noves tecnologies agràries.
També disposa de cultius tradicionals i d'arbres
fruiters. S'hi ofereixen tallers relacionats amb
l'agricultura i la meteorologia durant el curs escolar.  
2.2.3. DemoLab. Laboratori jove   DemoLab pretén
apropar a l'alumnat d'educació secundària els aspectes
positius i lúdics de la ciència, en col·laboració amb la
Universitat de les Illes Balears i el Govern Balear. Es
fan els itineraris següents: Biologia. Què és la sang?;
Biologia. Investigam un ecosistema aquàtic;
Bioquímica. Què trobam dins un mamífer?;
Bioquímica. Anem a fer una medusa... d'ADN!!!;
Física. Tenir zero és difícil; Química. És una substància,
dues en una o tres en una?; Química. És aigua o una
altra cosa?   2.2.4. Observatori astronòmic de Mallorca 
 S'hi ofereixen diverses activitats didàctiques, adreçades
a alumnes d'educació primària, ESO i batxillerat.  
2.2.5. Museu Balear de Ciències Naturals   Museu
dedicat a la conservació, la investigació i la divulgació de
la natura de les illes Balears. S'hi duen a terme
diverses activitats, guiades per educadors i
educadores.    2.3. Visites a exposicions   2.3.1.
Salines de les Balears. El paisatge inventat
 Exposició entorn del cultiu de la sal i del patrimoni
natural i cultural que aquesta activitat ha deixat a les
illes Balears. Visites guiades, d'una hora de durada,
adreçades a alumnes de tercer cicle d'educació primària,
ESO, batxillerat, cicles formatius i educació d'adults.
Centre de Cultura de Palma.   2.3.2. La Mar i en Pop!
 Exposició vivencial, a partir d'una pel·lícula de
dibuixos animats, que vol acostar als més petits la
necessitat de protegir la mar. Visites guiades, d'una
hora de durada, adreçades a alumnes d'educació infantil
i primer cicle de primària. Sala de Cultura de «SA
NOSTRA» a Maó.   2.3.3. El paisatge de Menorca
 Exposició que reflexiona entorn del futur del paisatge
de l'illa de Menorca. Visites guiades, d'una hora de
durada, adreçades a alumnes d'educació primària, ESO i
batxillerat. Sala de Cultura de «SA NOSTRA» a Maó.  
    
 2.4. Itineraris guiats   2.4.1. Ets Amunts: vida,
cultura i paisatge 
 Itinerari guiat amb l'objectiu de donar a conèixer els
valors naturals, culturals i històrics d'aquesta zona,
adreçats a alumnes de segon i tercer cicle d'educació
primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i grups
d'adults.    2.4.2. La Trapa 
 Finca forestal propietat del GOB, constitueix una
petita antologia dels valors ecològics i culturals de la
serra de Tramuntana, on s'ofereixen itineraris guiats
per a escolars.   2.4.3. Jardí botànic de Sóller
 Centre per a la conservació, la recerca i la divulgació de
la flora mediterrània, especialment la baleàrica.    
 2.5. Material didàctic   2.5.1. Els boscos marins de
Posidó
 Paquet didàctic sobre les praderies de posidònia, la seva
importància i les amenaces que pateixen, que pretén
fomentar-ne la conservació. Adreçat a alumnes d'ESO,

batxillerat, cicles formatius i educació d'adults.    2.5.2.
Això era i no era... La Trapa
 Conte animat en tres dimensions per conèixer el
paisatge, la fauna, la flora, la cultura i la història de la
Trapa i el seu entorn. Material per treballar a l'aula,
com a preparació per als itineraris guiats per la finca.  
2.5.3. El museu a l'escola: les formigues
 Maleta didàctica dedicada al món de les formigues.
Disponible només per a les escoles de Mallorca.  
2.5.4. El museu a l'escola: tot aigua
 Maleta didàctica dedicada a l'aigua.    2.5.5. Fruits,
llavors i la seva dispersió      
 3. Convocatòria d'ajuts per a projectes de conservació
de la biodiversitat   Amb una dotació de 83.000
&euro;, se n'han beneficiat nou entitats sense afany
de lucre. Els setze projectes premiats s'adrecen als
àmbits de l'estudi i investigació de la biodiversitat, la
gestió, conservació, divulgació i l'educació per a la
conservació de la biodiversitat.    
 4. Publicacions   - Revista GEA. Quaderns de la
Terra   - Publicacions en col·laboració: L'estat del món
2005, Signes vitals 2005, Informe sobre el
desenvolupament humà 2005, Butlletí de la Societat
d'Història Natural de les Illes Balears, revista Endins. 
  - Catàlegs corresponents i/o complementaris a les
exposicions «Salines de les Balears. El paisatge
inventat» i «Clic a la Serra. Fotografia de muntanya».

Fundació "SA NOSTRA", Caixa de Balears
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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 2005
1. Compromisos fundacionals i àrees de treball  
Compromisos fundacionals    El 1991 neix el 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;
sensibilitzar i educar sobre el medi ambient a escolars
i a la població en general.    Àrees de treball    -

Recuperació: El Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH)
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
divulgació científica: Durant l'any 2005 el CRAM ha
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dut a terme projectes d'investigació en col·laboració
amb diferents entitats i grups de treball.    - Educació i
sensibilització: L'educació ambiental, doncs, 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.    
 2. 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. Aquestes
infraestructures tenen les característiques següents.   
2.1. 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 dels
aliments.   2.2. Infraestructures de transport
d'animals: dues furgonetes per al transport d'animals
marins; lliteres amb banyera per a la manipulació i el
transport.   2.3. Infraestructures per a la tasca
educativa: sala d'educació i material multimèdia;
esquelets d'animals marins.   2.4. Altres equipaments:
sala de magatzem dels equips d'immersió; sala de taller
i eines; botiga.   3. Memòria d'activitats
    3.1. Assistència, rescat, clínica i recuperació   3.1.1.
Servei 24 hores: El CRAM manté un sistema de
resposta immediata i permanent d'assistència les 24
hores del dia.    3.1.2. Assistència de mamífers marins:
En total s'han registrat 23 casos de cetacis avarats a
les costes catalanes. El sector sud (des del Baix
Penedès fins al Montsià) és on s'ha registrat el major
nombre d'avaraments. Enguany, s'observa una
disminució del nombre total d'animals avarats.   3.1.3.
Tortugues marines 
 - Campanya Ajudem-la: Durant l'any 2005, el
CRAM ha dut a terme l'onzena 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
dissabte 22 d'octubre, el CRAM-Fundació per a la
Conservació i Recuperació d'Animals Marins 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 onzena campanya d'assistència i recuperació
de tortugues marines s'han assistit un total de 25
individus, tots ells de l'espècie tortuga babaua. S'ha

reduït el nombre de tortugues marines registrades.  
3.1.4. Elasmobranquis   Enguany s'ha enregistrat un
sol avarament d'elasmobranqui a la costa catalana.   
3.1.5. Aus marines.    La Fundació CRAM ha ingressat
a les seves instal·lacions aquelles aus marines
aparegudes ferides o malaltes al nostre litoral.    
 3.2 Ecosistemes marins    - El CRAM duu a terme el
seguiment i 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 2005 s'han escollit els cicles
mitjà i superior. En total n'han gaudit 941 alumnes.   
 3.3. Projecte la Ruta del Vell Marí    El Vell Marí és
un vaixell adquirit per la Fundació CRAM a finals del
2004. Des de novembre de 2005, el Vell Marí és
protagonista d'un projecte anomenat «la Caixa a favor
del mar - Ruta del Vell Marí» que té 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.   3.4. Recerca i
divulgació científica    Des de la Fundació CRAM es
col·labora en tesis doctorals i s'ha participat en
diverses ponències.   3.5. 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 8.999
persones.    - Pràctiques per a estudiants, suport en
treballs de recerca, cursos i conferències impartits pel
CRAM, publicacions educatives del CRAM.    
 3.6. 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.    
 3.7. Comunicació    La Fundació ha establert diversos
canals de comunicació que permeten donar a conèixer
la tasca que es duu a terme. La consolidació del
Departament de Comunicació durant aquest 2005 ha
permès establir uns protocols de relacions amb els
mitjans de comunicació.   - Convenis i acords amb
l'Administració: Conveni amb l'Ajuntament de Premià
de Mar, Conveni de col·laboració amb Departament de
Medi Ambient i Habitatge, Contracte amb el
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.

Fundació CRAM
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ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ
Portal de Valldigna, 15, baixos
46003 VALÈNCIA
VALÈNCIA
Telèfon: 963 917 864
Fax: 963 917 864
E-mail:
Web:
             lhorta@accioecologista-agro.org
          www.accioecologista-agro.org

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

Nombre d'associats:                                   1253

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Consell Ibèric de Defensa de la Natura (CIDN),
Organització Ibèrica.

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional

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

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus,
Energies renovables, Ordenació del territori, Grans
infraestructures, Recuperació i/o gestió d'espais naturals

Objectius:
Estudi i defensa de la naturalesa.

Memòria d'activitats de l'any 2005
La nostra associació se centra en la defensa i custòdia
del territori, la denúncia legal i social d'accions que
deterioren el nostre medi ambient, l'educació i
conscienciació ambiental i el voluntariat. Per això, la
major part de les nostres activitats estan lligades i/o
comprenen tots aquests objectius.
 
 Per la nostra situació geogràfica i per l'interès que ens
desperten, ens centrem en la defensa de les zones
humides. Dins d'aquest àmbit, enguany hem dut a
terme:   - Projecte de divulgació i custòdia del territori al
LIC Marjal d'Almenara «Obrint noves sendes», amb
la Fundació Territori i Paisatge.
 - Projecte de revalorització de l'Assagador de la Mar
(des del port de Sagunt a la Marjal dels Moros).
VOLCAM.

 - Informe i procés judicial per defensar el Quadro de
Santiago a Benicàssim.
 - També es va portar a contenciós el PRUG de
l'Albufera.
 
 Tot i això no oblidem altres àmbits i també treballem
en defensa del patrimoni rural, com ara el projecte de
restauració del Barranc dels Molins a Ares del Maestre.
VOLCAM.
 
 Mitjançant campanyes de sensibilització social, s'ha
creat el moviment Salvem la Bossarta per defensar
aquest bosc de la comarca de la Ribera. Així, s'ha fet
també la defensa del Bosquet de Moixent.
 
 En el tema de mobilitat urbana, el nostre grup
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València en Bici ha difós campanyes de conscienciació
per a una mobilitat més sostenible a la ciutat.
 
 L'àmbit del voluntariat és nou i molt interessant. En
cadascun dels nostres projectes intentem incloure
aquesta metodologia. Però el voluntariat estrella
d'aquest any ha estat el voluntariat litoral a Sagunt:
Marjal Viva Mediterrània, un projecte d'intercanvi
internacional entre joves d'associacions ecologistes
d'Algèria (Essalam al Akhdar), el Marroc (Ated) i
Itàlia (Legambiente).
 
 Aquest darrer any, al País Valencià, el que ens ha
tingut més ocupats ha estat la bàrbara proliferació de la
urbanització. Hem estat presents en totes les
manifestacions, hem organitzat campanyes per
recollir diners, hem fet xerrades informatives i hem
portat a contenciosos administratius tots els PAI que
han caigut a les nostres mans.
 
 Seguim mantenint el fons de documentació, un dels
més importants al nostre país.
 
 L'altra branca que continuem treballant és l'educació
ambiental. Centenars d'escolars i els seus professors
passen per les nostres mans quan els fem visites
guiades a la Marjal dels Moros, el riu Palància, els
Estanys d'Almenara o a les seves aules. A més,
aquest any ens hem encetat en un altre àmbit educatiu,
la universitat.    Hem participat amb la Universitat de
València en el seu programa de promoció del
voluntariat. També en els seus cursos de formació
continuada de la Nau dels Estudiants i en altres de la
Universitat Politècnica. També intentem formar
professorat, i per això estarem presents en el IV
Congrés d'Escola Valenciana.
 
 Finalment no oblidem els nostres socis i la població en
general. Per això organitzem jornades commemoratives
i visites: dia de les zones humides, dia de l'arbre,
plantacions, marxa a peu pel Camp de Morvedre, i
moltes altres, amb l'objectiu d'estar sempre presents
entre la ciutadania i als mitjans de comunicació.

Acció Ecologista Agró
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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 2005
- Jornades de formació.   - Elaboració de material propi. 
 - Celebració de trobades d'ADF.   - Reunions per
coordinar la campanya d'estiu relativa a la prevenció i
extinció d'incendis, entre ADF i tots els agents
implicats.   - Actuacions sobre el territori: realització
de franges perimetrals de protecció, restauracions,
restauracions de lleres de rieres, neteges forestals, etc.

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 2005
1. Campanyes i actes reivindicatius
 
 Campanya d'estiu de suggeriments a l'avantprojecte
del Pla director territorial de l'Empordà (PDTE).    -
Juny: Roda de premsa de presentació de la campanya.  
- 9 juliol: Acció denúncia a la urbanització de Pau.   -
15 juliol: Acció denúncia per l'avantprojecte de
POUM de Castelló d'Empúries.   - 23 juliol:
Desplegament de la pancarta «No anem pas bé!»
referent a la planificació d'infrastructures ferroviàries
del PDTE.   - 30 juliol: Acció denúncia de la
planificació d'infrastructures viàries del PDTE al peatge
de l'autopista.   - 19 agost: Acció denúncia de la
planificació de les zones industrials del PDTE a
l'Ajuntament de Figueres.   - 28 d'agost: Passejada en
defensa de les hortes amb l'objectiu que l'horta de

Vilabertran i Cabanes es protegeixi en el PDTE.   -
Setembre: campanya amb suport d'il·lustradors amb
la pintada de vinyetes reivindicatives a tanques de
carretera abandonades.   - 14 setembre: Roda de
premsa per anunciar els principals suggeriments
presentats al PDTE.
 
 La plataforma Salvem l'Empordà dóna suport actiu a la
plataforma No a la MAT.
 
 
 2. Jornades de formació (cursos, seminaris, xerrades,
col·loquis, conferències, etc.)    - Xerrades
informatives del projecte de la C-31.   - Xerrada a
Ventalló. Dijous 24 de febrer a les 20.00 h al local
social.   - Xerrada a Viladamat. Dijous 10 de març a les
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20.00 h al local social.   - Xerrada sobre la carretera A-
26 «No a l'A-26». Dijous 7 d'abril a les 20.00 h a
Besalú. Organitzada pel Grup Antiautovia A-26 i
Salvem l'Empordà.
 
 - Xerrada de presentació de l'avantprojecte del Pla
director «Ara pla!» a Figueres, el 3 de juny.
 
 - Xerrada sobre els conflictes territorials a l'Alt
Empordà. Dissabte 13 d'agost a les 19.00 h al CER de
l'Escala.   - Xerrada de presentació de la Plataforma
Salvem l'Empordà a la Facultat de Turisme de l'UdG,
el 18 d'octubre, i a la Facultat de Ciències Polítiques a
la UAB el 18 de novembre.
 
 - Participació a la 19a Trobada Ecologista i de
Plataformes en Defensa del Territori i dels Països
Catalans. Tortosa (Terres de l'Ebre) 27, 28 i 29 de
maig de 2005.
 
 - Participació al Fòrum Social de la Mediterrània amb
una comunicació de Salvem l'Empordà i No a la MAT,
els dies 17, 18 i 19 de juny.
 
 - Participació amb una ponència a l'Escola d'Estiu
d'Attac-Catalunya 2005 el 28 de juny.
 
 - Participació activa en la campanya de la Federació
Ecologistes de Catalunya d'al·legacions a l'esborrany
de Pla de l'Energia (PEC) redactat per la Generalitat
(juliol).
 
 - Participació en el cicle de taules rodones
organitzades per l'Ajuntament de Vilabertran
anomenades «L'horta i el seu patrimoni cultural» en
la sessió «El paisatge de l'horta, element a protegir»
realitzada el 23 de setembre.
 
 - Participació a les jornades sobre mobilitat, transport i
canvi climàtic organitzades el 25 i 26 de novembre per
l'ADENC en una taula rodona.
 
 - Seminari al postgrau sobre gestió del patrimoni
cultural en l'àmbit local. Organitzat per l'Institut del
Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona.
Seminari sobre les organitzacions per a la defensa del
territori. El cas de Salvem l'Empordà, 16 de desembre. 
 3. Estudis o assessoraments (naturalístics, tècnics,
jurídics, etc.)   En l'àmbit legal, des de la plataforma
s'han estat presentant al·legacions, recursos
administratius, denúncies i recursos contenciosos
administratius a tots les projectes que s'han considerat
territorialment agressius i de gran impacte ambiental.
 Elaboració del manifest «No a la Constitució Europea»
en termes de protecció territorial.   
 4. Publicacions i elaboració de material propi   -
Manteniment setmanal de la pàgina web de Salvem
l'Empordà.
 - Cartells de totes les xerrades i activitats de la

plataforma.
 - Noves xapes.   5. Celebració o participació en actes
diversos (fires, diades, concursos, plantades, etc.)   -
Celebració de l'enderrocament de l'esquelet existent
del Fluvià Marina (23 febrer 2005).
 
 - Mercat de segona mà de primavera organitzat i en
benefici de Salvem l'Empordà, diumenge 10 d'abril de
10.00 h a 19.00 h a la plaça del Gra de Figueres.
Mercat de paradetes, servei de bar, subhastes,
espectacles i música en directe.
 
 - Quina de Salvem l'Empordà! Diumenge 18 de
desembre a les 18.00 h a l'Ictineu de Figueres.

Plataforma Cívica Salvem l'Empordà
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ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI DE LA
NATURA D'ANOIA (AENA)

ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI DE LA NATURA D'ANOIA (AENA)
c/ Sant Pau, 9
08700 IGUALADA
ANOIA
Telèfon: 
Fax: 
E-mail:
Web:
             aena.anoia@gmail.com
          www.aena-anoia.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1986

Nombre d'associats:                                   40

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Principals organitzacions nacionals, estatals o
internacionals a les quals està vinculada Unescocat
(UICN, Nacions Unides, ...).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

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

Objectius:
Estudiar, difondre i protegir el medi ambient a la
comarca de l'Anoia.

Memòria d'activitats de l'any 2005
1. Projecte Rius. Primavera i tardor. Participació en el
seguiment d'un tram del riu Anoia i de la riera de
Castellolí al seu pas per Igualada i Vilanova del Camí
respectivament, seguint la metodologia de la Fundació
Hàbitats.   2. Caixes niu. Anual. Disposem de més de
400 caixes niu per a la nidificació d'ocells a tota la
comarca de l'Anoia.   3. Abocadors incontrolats.
Exposició itinerant sobre la problemàtica dels abocadors
incontrolats a la comarca de l'Anoia que es va
exposar a diversos municipis de l'Anoia.    4. Neteja
d'abocadors a Vilanova del Camí. En col·laboració amb
l'Ajuntament del municipi es va realitzar una
campanya de neteja dels abocadors il·legals del terme.
  5. Estudi d'ocells als parcs d'Igualada. Anual. S'ha
iniciat un catàleg de les diverses espècies d'ocells que

hi ha a la ciutat d'Igualada.   6. Estudi de papallones a
Vilanova del Camí. Anual. S'ha iniciat un catàleg de les
espècies de papallones diürnes que es poden trobar al
terme municipal de Vilanova del Camí.   7. Espais
naturals a l'Anoia. Es va realitzar una conferència
sobre els espais naturals a la comarca de l'Anoia.

Associació per a l'Estudi de la Natura d'Anoia (AENA)
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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 2005
L'Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona (AAMCNB) és una organització sense
afany de lucre creada per donar suport al museu i als
seus programes i activitats. Es va fundar l'any 1994
amb el nom d'Associació d'Amics del Museu de
Zoologia de Barcelona. La creació del nou Museu de
Ciències Naturals (unificació dels museus de geologia
i zoologia) ha promogut, enguany, el canvi de nom.
 
 
 1. Activitats periòdiques
 L'associació ha organitzat sortides naturalistes guiades
a espais i equipaments d'interès natural i cultural,
com ara col·loquis sobre la conservació i l'estudi del

patrimoni natural, en què s'han posat en comú
diferents perspectives professionals, i la trobada
bianual Francesc Español de col·laboradors, per tal
d'estimular l'intercanvi de coneixements i
metodologies de treball entre els col·laboradors del
museu.
 
    2. Projectes de recerca
 L'Associació ha promogut o ha col·laborat durant
l'any 2005 en els següents projectes de recerca: 
 
 - Projecte d'estudi de la dinàmica de les poblacions de
la cotorra de pit gris (Myopsitta monachus), com a
base per al seu control.
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 - Projecte d'estudi dels cargols terrestres
(Gasteropoda, Stylommatophora) del parc natural de
la muntanya de Montserrat: revisió bibliogràfica i estudi
de camp.
 
 - Projecte de caracterització del bosc del parc nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en
col·laboració amb el CREAF.
 
 3. Projecte Fonts Orals 
 Durant aquest any s'ha continuat treballant en el
projecte de recuperació d'informació històrica sobre el
museu que es va iniciar l'any 2001 amb la finalitat
d'ampliar-ne l'arxiu històric. Aquest projecte pretén
recopilar informació que actualment no es troba a cap
arxiu i que s'obté a través d'entrevistes personals
amb antics treballadors i persones vinculades a la
institució. Es guarda en format àudio juntament amb
documentació com ara fotografies, documents antics,
etc. 

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 2005
1. Campanyes i reivindicacions   - Jornades de neteja
de platges. Es realitzen des de 1997 pel litoral
tarragoní. L'objectiu és conscienciar els banyistes
sobre la importància de preservar l'entorn natural.
Durant el 2005 hi van participar més de 200
voluntaris. 
 - El Dia Mundial de les Aus (3 d'octubre) es va
celebrar amb una excursió pel riu Francolí a la qual van
assistir nombrosos socis, amics i voluntaris de
l'entitat. 

 - Dins l'àrea de vigilància i control, Mediterrània va
denunciar l'existència de diversos abocadors
incontrolats al terme de Rourell, a Querol, a la riba
del riu Brugent i a Perafort. A més, es va denunciar
l'abocament d'aigües residuals al riu Francolí i a la
platja del Miracle de Tarragona. La fàbrica de pinsos
de l'Albada, a Tarragona, també va ser denunciada ja
que causava irritacions a la pell i als ulls dels veïns de
la zona. Mediterrània també va denunciar delictes
contra els animals produïts a dues casetes de la Fira
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d'Abril de Bonavista i a la plaça de braus de
Tarragona.   2. Jornades de formació    - Trobada de
medi ambient i cooperació. És l'activitat més popular i
participativa i el seu principal objectiu és divulgar
d'una forma entretinguda iniciatives a favor del medi
ambient. Més de 200.000 persones van visitar la
mostra del 2005, ubicada a la plaça Corsini de
Tarragona. 
 - Cursos científics. Dins de la Trobada de Medi
Ambient es porten a terme unes jornades d'estudi que
aborden un tema d'actualitat, amb la col·laboració de
la URV. Del 4 al 7 d'abril del 2005 es va organitzar el
curs «Els rius. Un recurs maltractat». 
 - Seminari de zones humides de Mediterrània-CIE.
Una cinquantena de persones van assistir a les
jornades que va organitzar l'entitat amb motiu del Dia
Mundial de les Zones Humides. 
 - Mediterrània va organitzar el 2 de juny de 2005 una
xerrada amb l'exministre de Cultura de Nicaragua,
Ernesto Cardenal. 
 - El periodista Juan Carlos Ruiz va presentar a la sala
de Mediterrània el seu llibre Mujeres al natural. 30
diálogos sin aditivos.   3. Estudis o assessoraments
 - Mediterrània va recollir el 2005 3.000 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.    4. Activitats d'educació
 Educació infantil
 &#9642; Taller de desenvolupament dels sentits. 
 &#9642; Conte de l'estalvi energètic. 
 
 Educació primària
 &#9642; Xerrada sobre el reciclatge.
 &#9642; Xerrada «L'aigua, un bé escàs». 
 &#9642; Taller de desenvolupament dels sentits.
 &#9642; Taller de paper reciclat decorat amb fulles
seques.
 &#9642; Construcció d'objectes i joguines amb
deixalles. 
 &#9642; Minidepuradora. 
 &#9642; Taller del vent.
 
 Educació secundària
 &#9642; Xerrada sobre residus municipals.
 &#9642; Residus industrials.
 &#9642; Xerrada «Energies renovables, una garantia
de futur». 
 &#9642; Construcció d'una placa solar tèrmica.
 &#9642; Fent petjades i fòssils.
 
 Itineraris de natura
 &#9642; Desembocadura del riu Francolí.
 &#9642; Els Salats de Torredembarra.
 &#9642; El bosc mediterrani (Prades).
 &#9642; La platja Llarga i el bosc de la Marquesa.
 &#9642; El riu i el bosc de Santes Creus.
 &#9642; La força del vent.
 &#9642; Siurana. 

 
 Exposicions
 &#9642; El Francolí, un riu encara viu.
 &#9642; Així viuen, així moren.
 &#9642; Les zones humides: espais d'aigua, espais
de vida.
 &#9642; Endreçar.   5. Publicacions i elaboració de
material propi
 Iniciatives és la revista que edita anualment
Mediterrània per donar a conèixer les seves activitats.
Aquesta publicació en paper, que serveix com a
memòria anual de les tasques desenvolupades per la
nostra entitat i que es fa ressò dels projectes que hem
engegat, disposa d'una versió en català i d'una altra en
castellà.   6. Projectes
 - Una delegació de Mediterrània, formada pel president
Ángel Juárez i la responsable de l'àrea de cooperació
internacional, Andrea Lorente, va viatjar des del 18 al
31 de juliol de 2005 als països de El Salvador,
Nicaragua i Guatemala per fer el seguiment dels
projectes en què està treballant l'entitat. 
 - Mediterrània-CIE i la Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona han signat un conveni perquè tothom
tingui la Targeta Solidària Mediterrània sense cap cost
addicional. La Caixa destinarà un 0,3% del valor de les
compres realitzades amb aquesta targeta a l'àrea de
cooperació. 
 - Amb l'objectiu de donar assistència odontològica
primària a zones rurals o urbanes amb dificultats
d'accés a aquests tipus de serveis per mancances
econòmiques s'organitzen les brigades odontològiques
de Mediterrània a Hondures.
 - Gestió artesanal d'aus al municipi de Talanga
(Hondures). La iniciativa consisteix en l'establiment
de sis peus de cria de gallines criolles millorades i
semiestabulades en el municipi de Talanga.
 - Mediterrània va col·laborar amb els damnificats per
l'huracà Stan amb l'obertura d'un compte econòmic per
destinar-hi les aportacions anònimes i voluntàries de
diferents persones. 
 - Projecte d'alfabetització de dones al Marroc impulsat
per Mediterrània i amb el suport de d'ADIB,
l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona.    7.
Celebració o participació en actes diversos
 - El Premi Ones Mediterrània es va 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 el
Premi Ones Mediterrània. Prop de 400 persones van
omplir la sala. 
 
 - El primer Premi Ones Mediterrània, amb una dotació
de 5.000 euros, va recaure sobre el projecte «Concerts
Verds» de l'entitat Orquestr@ Berguedà de Barcelona.
El segon premi, amb una dotació de 1.800 euros, va
recaure sobre el projecte «Prevenció d'incendis i
recuperació de l'entorn natural de Teià» de l'entitat
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ADF Teià de Barcelona. 
 
 - El Premi Ones d'Aplicació de Tecnologies Netes,
que atorguen l'Ajuntament de Tarragona i
Mediterrània, amb una dotació de 1.203 euros, va
recaure sobre el projecte «Demostració d'un vehicle
elèctric amb panells solars com a alternativa al
petroli» de l'Associació per a la Divulgació de les
Tecnologies Sostenibles (ADTS) de Barcelona. A
més, com cada any, es van lliurar sis reconeixement a
trajectòries personals i professionals. 
 
 - El dissabte dia 8 d'octubre de 2005 va tenir lloc la
IV Fira Solar a Torredembarra, on Mediterrània-CIE
va ser present i va exhibir en una carpa els treballs
que l'entitat realitza al voltant de les energies
renovables. L'acte va comptar amb la presència
d'entitats ecologistes i empreses relacionades amb
l'energia solar, i va comptar amb mostres d'aparells
que funcionen amb energia solar: forns solars,
bicicletes propulsades per motors solars, panells
solars, etc.
 
 - Concurs d'aus de Mediterrània. El tarragoní Eduardo
Martínez va ser el guanyador del I Concurs d'Aus
organitzat per l'entitat per la fotografia «Ocaso».

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 2005
Programa d'educació ambiental impartit als cursos de
monitors i directors de temps lliure.    Curs de
monitors de temps lliure   - La crisi ambiental.   -
L'educació ambiental: una resposta a la crisi ambiental.
  - Funcions de l'educació ambiental.   - Definició.
Desenvolupament sostenible.   - Definició. Educació
ambiental.   - Definició. Agenda local 21 (1992).   - El
perquè de la situació.   - Evolució de la relació home-
medi.   - Pensa globalment, actua localment.   -
Problemàtica de les illes Balears. Pla d'acció.   - Història
i principis bàsics de l'educació ambiental.   
 Curs de directors de temps lliure   - Conceptes
ambientals.   - Problemàtica ambiental: local i global.   -
 Educació ambiental en el temps lliure.   - Educació en

valors ecològics.   - Recursos d'educació ambiental.   A
part de la matèria impartida als cursos, a les activitats
de temps lliure que duem a terme (com ara tallers,
campaments, escoles d'estiu, etc.) està present la
conscienciació ambiental i el respecte pel medi.   L'any
2005 es van realitzar tallers d'educació ambiental
adreçats a nins i nines en edat escolar.

Centre d’Estudis de l’Esplai
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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 2005
L'activitat de Cel Fosc és d'àmbit estatal, però la
naturalesa del fenomen a combatre, la contaminació
lumínica, de vegades fa que les actuacions siguin
d'àmbit local, motiu pel qual les actuacions són
atomitzades i fan de mal exposar.    Exemples
d'actuacions: a Andalusia, els nostres associats
intervenen en l'elaboració de la Llei de gestió integrada
de la qualitat ambiental de la Junta d'Andalusia, que
en un dels apartats ha de regular la contaminació
lumínica.   A Catalunya hem demanat l'empara del
Síndic de Greuges per la manca de resposta davant de
diverses denúncies contra incompliments de la Llei
6/2001 i el seu reglament presentades al Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

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 2005
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'efectuar itineraris 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
Llessuí, València d'Àneu i l'estació superior del telefèric
d'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 particulars que volen
visitar el Parc Nacional des de qualsevol població de
les comarques de l'àmbit d'actuació del Parc Nacional
(Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Val
d'Aran).   Les tasques principals que l'associació ha
desenvolupat enguany han estat:   - Representació dels
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associats, defensa dels seus drets professionals i
treball per a mantenir-los informats periòdicament a
través del correu electrònic o postal i de les
assemblees ordinàries (novetats, cursos, reflexions,
normativa, posada en comú, etc.).   - Col·laboració
amb el Parc Nacional en aquells aspectes
organitzatius, educatius o de protecció en què hem
estat requerits o que l'associació proposa (millora de la
gestió, divulgació, protecció, activitats, infraestructures,
estudis, vigilància, manteniment, adquisicions, etc.).   -
Foment de les relacions amb altres guies
interpretadors de parcs nacionals, parcs naturals,
zones de protecció, entitats, etc.   - Assistència en
reunions i xerrades d'altres col·lectius i entitats
similars, organismes i particulars.   - Participació en
activitats i actes per celebrar el 50è aniversari del
Parc Nacional.   - Elaboració d'una guia de fauna i
altres materials didàctics.   - Participació en el XII
Concurs de Fotografia del Parc Nacional.    -
Col·laboració en el cens anual de diferents espècies
(perdiu blanca, isard, gall fer, etc.).    - Una
representació de l'associació va realitzar un viatge al
Parc Nacional de les Illes Atlàntiques.   Molts associats
han assistit a diferents cursos, jornades, simposi i
activitats:    a) Curs de gestió en el risc de muntanya en
col·laboració amb el Organismo Autónomo Parques
Nacionales - CENEAM (Centro Nacional de
Educación Ambiental).   b) Curs de pràctiques de
material hivernal de muntanya.   c) Curs de progressió i
seguretat a la muntanya.   d) XIV Curs de guies
interpretadors del Parc Nacional realitzat a Salardú.  
e) Flora d'alta muntanya.   f) Camp internacional de
treball «Young Rangers».   g) Curs d'anglès.   h)
Simposi d'espais naturals protegits de muntanya.   i)
Jornades sobre patrimoni cultural als Pirineus.   j) VII
Jornades sobre recerca al Parc Nacional.

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 2005
Jornades de formació   Primera i segona edició. Curs
d'actualització en coneixements ambientals a
l'Administració local. Curs de 24 hores. Març i juny. 35
assistents. Contingut del curs, dividit en 6 mòduls:
 1. Medi ambient i urbanisme.
 2. Medi ambient i activitats.
 3. Medi ambient i planificació estratègica.
 4. Medi ambient i fiscalitat.
 5. Medi ambient i contaminants físics.
 6. Medi ambient i bones pràctiques a l'Administració
local.   Estudis o assessoraments   - IV estudi sobre la
inserció laboral de l'ambientòleg. L'estudi inclou 6
apartats: situació laboral, retribucions dels ambientòlegs,
vies d'inserció, satisfacció i mancances, estudis de tercer
cicle i assegurança i grau. A més, l'elaboració de
l'estudi ha contribuït a la creació de la Guia d'honoraris
professionals.   - Creació de la Comissió de Territori
(CT-COAMB). Objectiu: debatre i reflexionar sobre

temes ambientals de caire territorial per tal de
construir un discurs en aquest àmbit que pugui
representar el conjunt d'ambientòlegs i ambientòlogues
de Catalunya.    Publicacions i elaboració de material
propi   - Publicació mensual d'un e-butlletí amb
informació sobre cursos, postgraus, màsters, jornades,
congressos, notícies, informació d'interès, etc.    -
Col·laboració amb El Periódico de Catalunya en la
redacció d'articles monogràfics de caire ambiental.  
 Participació en actes   Març   - Projecte Mecosind: El
14 de març, dos representants del COAMB van assistir
a una reunió de presentació del subprojecte Mecosind,
dins l'estratègia d'ecologia industrial de l'ECOSIND
(http://www.ecosind.net), promoguda pel DMAH
conjuntament amb dues regions italianes i una de
grega, i finançat pel programa europeu INTERREG III.
  - I Jornada sobre informe ambiental i planejament
urbanístic (APROMA)
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 Participació en l'organització, conjuntament amb el
DMAH i el DPTOP, que va dur a terme APROMA
(Associació de Professionals del Medi Ambient). La
presència del col·legi en la jornada es va centrar en la
taula rodona «Elements de debat per una metodologia
sobre els informes ambientals del planejament» com
també en la presentació i constitució del grup de treball.
  Abril   - Taula rodona d'anàlisi sobre el mercat
laboral. El 22 d'abril va participar en la taula rodona
titulada «El mercat laboral després de la facultat».
Sala d'actes de la Facultat de Biologia de la UB.
Presentació del III estudi d'inserció laboral de
l'ambientòleg i dels objectius del IV estudi, elaborat
també durant l'any 2005. A la taula també van
participar representants del Col·legi de Biòlegs de
Catalunya, del món de la consultoria ambiental, la
indústria química i el sector de l'aqüicultura.   - Grup
de treball intercol·legial en el marc de la directiva
IPPC i la LIIAA a Catalunya. 26 d'abril. Dos
representants del COAMB. Objectiu: crear un grup de
treball intercol·legial en el marc de la directiva IPPC i
la LIIAA a Catalunya.   Maig   - Participació en el
Congrés del Món Rural de Catalunya. Grup de treball
d'espais naturals.   Octubre   - Jornades sobre avaluació
ambiental estratègica. Olot. Col·laboració en
l'organització.    Reunions amb institucions i
organitzacions   Gener   - Reunió de la Confederación
de Deganos y Coordinadores de Ciencias Ambientales
(CDCCA). Sevilla, 13 i 14 de gener. Reflexions a
l'entorn de la nova proposta de grau en ciències
ambientals.   - Jornada convocada per Malaka,
l'associació de ciències ambientals de Màlaga. Màlaga,
13 i 14 de gener. Suport a la futura primera promoció
de llicenciats en Ciències Ambientals de la
Universitat de Màlaga. Es va comentar el futur
professional dels ambientòlegs i els avantatges de la
creació d'un col·legi professional, posant com a
exemple l'experiència de l'ACCA/COAMB a
Catalunya.   - Reunió amb la Secretaria General del
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Finalitat:
aconseguir la creació del cos superior d'ambientòlegs de
la Generalitat de Catalunya.   Febrer   - El 13 de
gener, el COAMB va ser acceptat, a proposta del
conseller de PTOP, com a membre integrant del
Consell Rector de l'Observatori del Paisatge de
Catalunya.   Abril   - IV Jornadas Académico-
Profesionales de Ciencias Ambientales, Madrid. 23 i
24 d'abril. Hi van assistir un total de 36 representants
d'associacions d'estudiants i llicenciats de ciències
ambientals de tot l'Estat espanyol. Les principals
qüestions que es van tractar en els àmbits acadèmic i
professional van ser la situació del futur grau en
ciències ambientals, la creació d'una federació estatal
de ciències ambientals, un codi deontològic i la
renovació dels nous coordinadors de les comissions
acadèmica i professional.   Juny   - Grup de Medi
Ambient del Col·legi de Químics.   Desembre   - El
COAMB com a membre del Grup de Treball de Verd
Urbà a proposta de l'Institut Municipal de Parcs i

Jardins de Barcelona, en el marc del Consell
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de
Barcelona.    Aparició en mitjans de comunicació   - El
Periódico de Catalunya. 
 Títol de l'article: Els ambientòlegs ja tenen col·legi.
 Desembre: entrevista a Toni Pujol, vocal de
Relacions Institucionals, sobre l'ús dels recursos
fòssils i les greus conseqüències en l'entorn.   - El Punt.
Entrevista a Sergi Cantó i Jordi, president del
COAMB. El model energètic del país és insostenible
i cal buscar-hi alternatives.   - Revista NAT (de
l'editorial Sàpiens) dedicada al medi natural i
distribuïda al llarg dels Països Catalans, va incloure en
un dels seus números informació relativa a l'aprovació
del codi deontològic de la professió de l'ambientòleg.   -
El 9 Nou. Desembre. Entrevista a Anna Prat, vocal de
la Catalunya central, amb motiu de la presentació de la
vocalia a Vic, que va servir per analitzar la situació de
la conca del riu Ter.    Aportacions en l'àmbit
socioambiental   - Adhesió al manifest de les vies
verdes del Vallès (abril).
 - Al·legacions al projecte de Decret d'ecoeficiència
(juny).
 - Al·legacions a l'avantprojecte de Llei d'avaluació
ambiental de plans i programes (octubre).    Serveis
que ofereix el COAMB   - Serveis ocupacional: borsa
de pèrits, borsa de docents, borsa d'experts, etc.    -
Servei d'acreditació i visat de projectes.   - Garantir
l'ètica i la disciplina professional dels ambientòlegs i
vetllar pel compliment del codi deontològic.   - Servei
informatiu: cursos, postgraus, màsters, jornades,
congressos, notícies, informació d'interès, etc.    -
Empara legal, laboral i competencial del col·legiat.    -
Promoció de la figura del llicenciat en ciències
ambientals, revisió de l'adequació de les convocatòries
oficials, defensa de les competències i atribucions
professionals, difusió del perfil laboral, etc.   - Servei
de formació.

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 2005
Participació en l'organització del XII Fòrum Barcelona de
Seguretat Viària juntament amb l'Ajuntament de
Barcelona i el RACC, el 22 de juny.
 
 Assemblea General de P(A)T, 22 de juny. 
 
 Participació en el pla formatiu en seguretat viària per
als supòsits dels delictes contra la seguretat del trànsit,
art. 83.1.5è cp (cursos de recuperació de punts perduts
per infraccions i/o sentencia judicial en delictes de
trànsit). Audiència Provincial d'Alacant.
 
 Participació en diversos pactes de mobilitat i meses de
mobilitat.

 
 Participació en la Comissió Catalana de Trànsit i
Seguretat Viària.
 
 Participació en la redacció del Pacte de Mobilitat de
l'Ajuntament de Barcelona, Badalona i Mollet.
 
 Membre de la comissió del Pla Estratègic de Seguretat
Viària de la DGT.
 
 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,
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el cotxe i la moto).
 
 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.).
 
 Recopilació de casos amb sentències desfavorables
per presentar a l'oficina del Defensor del Poble, amb
l'objectiu de canviar la legislació del Codi penal en
matèria d'accidents de trànsit.
 
 Cursos a estudiants de 4t d'ESO a la comarca
d'Osona. 
 
 Setmana de la Mobilitat Segura i Sostenible: activitat
de conscienciació sobre la utilització del cinturó de
seguretat.
 
 Dia mundial en memòria de les víctimes d'accidents de
trànsit. Celebració d'un acte interreligiós a la parròquia del
Patriarca Abraham, el 20 de novembre de 2005.
 
 Admissió i signatura de la Carta Europea de Seguretat
Viària (European Road Safety Charter)
http://europa.eu.int/comm/transport/roadsafety/charte
r/signatoires_185_en.htm.
 
 Acord de col·laboració amb el grup Driver (150 tallers
mecànics).
 
 Renovat el conveni de col·laboració amb la Fundació
Abertis.
 
 Participació en diverses ponències i actes en matèria
de seguretat viària per part de diversos membres de
l'associació.
 
 Participació en la II Jornada Internacional sobre
Seguretat Viària, el 4 d'octubre de 2005, al Centre de
Convencions Nord, sala N 104 de Madrid,
organitzada per CEA i ADL Automotive.
 
 Participació en les II Jornades de recerca de solucions
al problema dels accidents de trànsit, Saragossa, 13-15
d'abril de 2005.
 
 Participació en la Jornada sobre els accidents de trànsit
en l'entorn laboral, Girona, 8 de juny de 2005.
 
 Participació en les Jornades de Reflexió d'Attitudes, 29
de setembre i 20 d'octubre a Madrid, amb el títol: «Hi
ha justícia en el trànsit?».
 
 Participació en el I Congrés Internacional sobre
Accidentologia Viària, Marbella, 13, 14 i 15 d'octubre
de 2005.
 

 Participació en la Jornada sobre Investigació de
Velocitat en la Seguretat Viària, UPC First.
 
 Participació en xerrades pilot a autoescoles com a
testimonis de familiars de víctimes mortals. Afectats
per accidents de trànsit van fer xerrades davant
d'aspirants al carnet de conduir i van oferir el
testimoni de la seva experiència com a familiars de
víctimes mortals per accidents de trànsit (autoescola
RACC i COTA) - projecte de UAB-SCT.
 
 Participació en la comissió de línies d'actuació de la
FEVR en les seves assemblees (Rodas 2005).
 
 Organització de les XII Jornades Mediterrànies de
Seguretat Viària, el 10 de novembre, a Marbella, amb
el tema «les víctimes dels accidents en el trànsit».
 
 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.
 
 Participació continuada en els mitjans de comunicació
(ràdio, premsa escrita i televisió), sobre temes de
seguretat viària.
 
 Col·laboració setmanal en un programa de ràdio per
tractar temes de seguretat viària (Ràdio Hospitalet).
 
 Col·laboració en debats televisius: Els matins de TV3.
Crónicas - TV2. Reportatge sobre accidents de trànsit a
Tele 5 i notícies del 19 d'octubre.
 
 Col·laboració setmanal en un programa de ràdio per
tractar temes de seguretat viària (Ona Rambla).
 
 Col·laboració quinzenal en un programa de ràdio per
tractar temes de seguretat viària (Ràdio Premià de Mar).
 
 Assistència a diferents esdeveniments relacionats
amb la seguretat viària:
 - Conferencia a la UPC, el 18 d'abril, sobre
auditories.
 - Jornada «La implantació del carnet per punts», Saló
Internacional de l'Automòbil, Barcelona, 9 de maig,
organitzada per CEA (Comissariat Europeu de
l'Automòbil).
 - I Jornada d'Actuacions de Rescat en Accidents de
Trànsit, organitzada per APRAT, Barcelona, 14 de
setembre.
 - El cinturó de seguretat: tecnologia i evolució,
organitzat per la Càtedra Applus en seguretat de
l'automòbil, Barcelona, 6 d'octubre.
 - Les mesures penals alternatives en l'àmbit de la
seguretat viària, organitzada pel Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 19
d'octubre.
 - Jornades de reflexió: «Hi ha justícia al trànsit?»,
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organitzades per Attitudes. Madrid, 20 d'octubre.
 - Convenció dels signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, organitzada per l'Ajuntament de
Barcelona. Barcelona, 20 d'octubre.
 - Jornada tècnica «Programa informàtic d'explotació de
dades d'accidents» organitzada per la Guàrdia Urbana
de Barcelona, 12 de desembre de 2005.
 - Assistència a la Conferència de la molt honorable
consellera Montserrat Tura a la Casa Llotja de Mar
(de la Cambra de Comerç de Barcelona) relativa a «la
implantació dels Mossos d'Esquadra a Barcelona» que
va tenir lloc el dia 8 de novembre a les 19.30 h.

Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit-Secció d’Afectats d’Accidents
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ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL JARDÍ BOTÀNIC

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL JARDÍ BOTÀNIC
Carrer Doctor Font i Quer num 2
08001 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933252973
Fax: 934245053
E-mail:
Web:
             amicsjbb@telefonica.net
          www.jardibotanic.bcn.es

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

Nombre d'associats:                                   366

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, Boscos, incendis
forestals i reforestació, Jardineria, espais verds urbans i
art floral, Comunicació i educació ambiental

Objectius:
L'Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona és
una associació privada de ciutadans i ciutadanes sense
finalitat de lucre, constituïda el 21 de juliol de 1993,
que té com a objectiu donar suport al Jardí Botànic de
Barcelona. Per tant, la seva finalitat és vetllar per la
conservació de la riquesa del patrimoni natural i, en
concret, de la realitat vegetal de dins i fora del nostre
país, com també sensibilitzar el ciutadà envers unes
actituds d'estima i respecte cap a les plantes.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Activitats educatives. Servei d'activitats educatives
 
 Activitats
 - Total centres: 88.
 - Total dies d'activitat: 106.
 - Total grups participants: 174. 
 - Total usuaris: 3.763. 
 - Itineraris interpretatius: 62 dies d'activitat. 
 - Deixa'm veure com ets i et diré on vius: 11 dies
d'activitat.
 - Descobreix les flors de les Mediterrànies: 2 dies
d'activitat.
 - Estiu als museus: 6 dies d'activitat.
 - Un jardí per plantar: 12 dies d'activitat.
 - Operació Planeta Blau: 2 dies d'activitat.
 - Un jardí per jugar: 6 dies d'activitat.
 - Taller + visita guiada: 5 dies d'activitat.

 
 Presentació de les activitats educatives al jardí botànic. 7
d'abril, 3 participants; 30 de juny, 8 participants; 26
de setembre, 18 participants.
 
 Participació en la presentació del programa d'activitats
educatives de l'Institut de Cultura. Sala d'actes de
l'hivernacle del parc de la Ciutadella. 20 d'octubre.
 
 Descripció de les activitats i condicions d'inscripció i
pagament a la pàgina web del Jardí Botànic:
http://www.jardibotanic.bcn.es/44.htm.
 
 Conferències, cursos i seminaris   S'han proposat els
cursos següents:
 
 - El Jardí Botànic de Barcelona com a recurs per
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treballar l'àrea d'educació visual i plàstica i altres àrees de
coneixement. Institut de Ciències de l'Educació. Pla de
Formació Permanent del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya. Juliol,  15 participants.   -
Introducció a la micologia: 9, 11, 18 i 23 de març.
Anul·lat per falta de participants.   - El món dels bolets
amb pinzellades de botànica: 3, 5, 10, 17 i 19
d'octubre. 8 participants.   - Iniciació a la botànica I: 25,
26 i 27 d'octubre de 2005. Iniciació a la botànica II: 8, 9
i 10 de novembre. Anul·lats per falta de participants.  
 Itineraris interpretatius al Jardí Botànic   Els dissabtes
i diumenges (excepte els del mes d'agost), itineraris
interpretatius a càrrec dels voluntaris de l'Associació
d'Amics del Jardí Botànic. Nombre de participants:
1.391 visitants atesos.    Sortides   - Passejada pel parc
natural del Corredor-Montnegre. Dissabte 26 de
febrer, 25 assistents.
 - Paisatges de la Catalunya interior: el Castell de
Claramunt. Dissabte 12 de març, 27 assistents.
 - Paisatges de la Catalunya interior: els Esgavellats.
Dissabte 16 d'abril, 23 assistents.
 - Festival de colors primaverals a la Garriga. 7 de
maig, 20 assistents.
 - Retorn a la serra de Prades. Dissabte 4 de juny, 20
assistents.
 - Alocs a la riera de Pineda. 18 de setembre, 21
assistents.
 - Bolets a la vall de Camprodon. 1 d'octubre, 37
assistents.
 - La tardor al camí vora el Ter. 12 de novembre, 33
assistents.   Programa especial Amics   - Festa de la
primavera, 2 d'abril. 
 - Itinerari poètic, diumenge 24 d'abril.
 - Visita guiada al Parc del Laberint, dissabte 21 de
maig, 4 assistents. 
 - Dinar d'estiu, dissabte 18 de juny, 39 assistents. 
 - Trobada de voluntaris, dissabte 8 d'octubre, 19
assistents. 
 - Festa de Nadal i tradicional concurs de truites de
farciment vegetal. 17 de desembre. Activitat inclosa
dins el programa de Barcelona, alimentació, cuina i
gastronomia.   Viatges   - Viatge al Jardí Botànic de
Gijón (Astúries). 14, 15 i 16 de maig. 26 assistents.  
 Visites   - Girona, temps de flors. Dijous 19 de maig,
18 participants.    Activitats i col·laboracions amb el
Jardí Botànic de Barcelona.   - Celebració de Santa
Eulàlia. Treballem pel Jardí. Diumenge 13 de febrer.
 - Exposició de bonsais, dissabte 9 i diumenge 10
d'abril, dissabte 28 i diumenge 29 de maig, dissabte
26 i diumenge 27 de novembre.
 - Planta't al jardí. Diumenges 8 de maig i 16
d'octubre.
 - Setmana de la ciència, jornada científica, 12
novembre. 
 - Consultori de plantes, últim diumenge de cada mes.
  Xerrades   - Xerrada sobre genètica agrícola. 30 de
maig. Ponent: Josep Oriol Comas. Aula Mediterrània
JBB.
 - Xerrada sobre la vegetació de Califòrnia. 20

d'octubre. Ponents: Núria Membrives i Samuel Pyke.
2 assistents.   Tallers   - Taller de pintura natural sobre
seda. Magda Sedó. Dissabte 29 de gener i 12 de febrer,
anul·lat per falta d'assistents.
 - Taller de pintura sobre roba. Dissabte 22 d'octubre i
5 de novembre. Anul·lat per falta d'assistents.
 - La creativitat amb la flor seca. Dissabte 19 de
novembre i 3 de desembre. Anul·lat per falta
d'assistents.    Altres   - VIII Simposi de la Asociación
Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos. Exposició
d'un panell informatiu de l'AAJBB i del SAE Gran
Canaria, 24-26 febrer.
 - X Trobada de Voluntariat Ambiental. València. 18,
19 i 20 de novembre. Facultat de Filosofia i Lletres de
la Universitat de València. 2 participants.  
Aparicions en mitjans de comunicació   - 25 de
setembre. Aparició a l'agenda del suplement de
Catalunya de El País. Consultori de plantes.
 - Setembre. Cavall Fort, article «Al Jardí Botànic de
Barcelona podem viatjar per les mediterrànies del món».
   Altres publicacions   - Estiu als museus. Institut de
Cultura. 
 - Barcelona, alimentació, cuina i gastronomia,
concurs de truites amb farciment vegetal, juliol.
 - Medi ambient. Anuari d'Entitats Catalanes, Centre
UNESCO de Catalunya. 
 
 Convenis i subvencions   - Conveni de col·laboració
per a la formació pràctica en centres de treball. Conveni
amb l'Institut d'FP específica Montearagón per a un
alumne durant el 2005.

Associació d'Amics del Jardí Botànic
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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 2005
1. Campanyes i actes reivindicatius   - La Vall d'Àrreu.
El juliol de 2005, la UE va enviar una carta
d'emplaçament al Regne d'Espanya en relació amb la
queixa de 2002 que va trametre la Plataforma per al
Desenvolupament Sostenible del Massís de Beret, per
la qual la Comissió Europea obre un procediment
d'infracció contra l'Estat espanyol, ja que considera
que s'han incomplert tres directives europees: la
d'hàbitats 92/43/CEE, la d'aus 79/409/CEE i la
d'avaluació d'impacte ambiental 85/337/CEE. Així
doncs, la Generalitat s'ha vist obligada a incloure la
totalitat de la Vall d'Àrreu a la Xarxa Natura 2000 en la
nova proposta presentada l'abril de 2006 i aprovada el
setembre de 2006.   - Parcs eòlics. S'han presentat
al·legacions a diversos projectes de parcs eòlics que es

pretenen instal·lar a les nostres comarques. Es tracta
del parc eòlic Els Escambrons, al terme municipal
d'Almatret, el parc eòlic de la Serra del Tallat, als
termes municipals de Vallbona de les Monges i
Passanant, i el parc eòlic Serra de Vilobí, als termes
municipals de Fulleda i Tarrés.   - Telefonia mòbil.
S'han presentat diverses al·legacions en col·laboració
amb les plataformes veïnals que s'oposen a la
instal·lació d'antenes de telefonia mòbil.    - Espais
naturals. Al·legacions a la proposta d'ampliació de la
Xarxa Natura 2000 en referència a tots aquells espais
de la demarcació de Lleida que van ser ignorats o que
van quedar delimitats en una superfície molt menor a
l'aconsellada pels experts ecòlegs.   - Infraestructures.
Al·legacions presentades al projecte del canal Segarra-
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Garrigues (octubre de 2005). Al·legacions
presentades al projecte del Pla especial urbanístic de
l'aeroport d'Alguaire, en relació amb els aspectes
ambientals que no considerava (agost de 2005).   -
Altres
 S'han celebrat diverses reunions, denúncies i
al·legacions juntament amb membres de la Plataforma
Antiincineradora de GREFACSA, sobre l'empresa
GREFACSA, que incinera greixos animals al
municipi de Térmens.   S'han presentat recursos
d'alçada contra el projecte de fertirrigació i abocament a
la llera de la riera de l'Hospital de les aigües residuals
de l'escorxador intercomarcal Berguedà-Solsonès, SL.,
al municipi de Navès (Solsonès).   S'han presentat
al·legacions i un recurs d'alçada contra l'aprovació de la
instal·lació d'una àrea recreativa a la Ribera Salada,
terme municipal de Castellar de la Ribera. Juny de
2005.   S'ha presentat una denúncia contra l'extracció
d'aigua destinada a l'abastament de les granges dels
estanys càrstics de Basturs. Setembre de 2005.   S'han
presentat al·legacions a la sol·licitud de llicència
ambiental d'una activitat extractiva al municipi de
Tremp, activitat que es preveia situar en el paratge de
l'Alzinar. Finalment el projecte va ser desestimat per
la Ponència ambiental. Juliol de 2005.   S'han
presentat al·legacions al Pla de l'energia de Catalunya
perquè es considera que obvia mesures d'estalvi i
eficiència energètiques i la creació de noves
infraestructures, com ara la línia Montsò-Salàs. Juliol de
2005.   S'han presentat al·legacions a l'avantprojecte
del Pla territorial de l'Alt Pirineu i l'Aran, degut a
certes mancances en la protecció d'espais i en la
desproporció de creixement que proposa per a algunes
urbanitats. Agost de 2005.   En relació amb la
denúncia presentada per IPCENA el juny de 2005,
l'Agència de Residus de Catalunya va interposar una
sanció contra l'empresa promotora de la urbanització,
NEU 1500, SL, que s'està duent a terme a la Val de
Ruda.   Al·legacions al projecte d'una central tèrmica
a Mequinensa, promoguda per l'empresa Carboníferas
del Ebro, SL. Juny de 2005.    IPCENA s'ha adherit a
la campanya «Fem el primer pas! 1.000 entitats
catalanes per a la reducció de residus». Aquesta
iniciativa es promou des de l'oficina tècnica de
prevenció de residus i consum responsable.   Es
continua treballant en el projecte de realitzar una
recollida dels residus comercials per part d'Aspros a
l'eix comercial. Aquest projecte té un fort vessant
social, ja que pretén la reinserció de persones
discapacitades mitjançant el món laboral i alhora
promou augmentar al màxim la gestió correcta dels
residus a través de millores en la política de reciclatge
dels comerços de l'eix comercial.    2. Jornades de
formació   Organització de les jornades tècniques Fira
Natura, els dies 17 i 18 de febrer. Es van realitzar cinc
jornades tècniques: 13 anys amb xarxa natura; La
transformació dels productes com a valor afegit;
Arquitectura bioclimàtica; Estalvi energètic a la
indústria; i Pediatria natural.    3. Educació ambiental   -

 Des del febrer de 2005 s'està realitzant per part
d'IPCENA la campanya per a la recollida selectiva de
la brossa orgànica a Lleida, que preveu fer partícips tots
els ciutadans de la ciutat en la recollida selectiva dels
residus i, especialment, de la brossa orgànica, una de
les majors fraccions i que més problemes comporta.
Per tal de ser el màxim d'efectiva, la campanya pretén
implicar la major part dels actius de la societat, des de
les associacions fins a les escoles.   - VIII edició de
Fira Natura, un gran esdeveniment on s'apleguen una
part important d'empreses del sector ambiental i
natural alhora que serveix com a punt de trobada i
reflexió per a totes aquelles persones sensibilitzades
amb la protecció i cura del medi ambient i de la qualitat
de vida de les persones. Com cada any, a la Fira es
van dur a terme un seguit d'activitats com ara tallers,
conferències, passis de documentals, etc.   - Elaboració
i gestió de l'exposició «Els espais naturals de les
comarques de Lleida». 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 de totes les comarques de ponent.   -
V camp de treball a Montrebei, per a joves d'entre 18
i 35 anys, en conveni amb la Fundació Territori i
Paisatge, que es realitza anualment la darrera
quinzena d'agost.    4. Projectes de conservació   Gestió
de la reserva de Montrebei mitjançant un conveni amb
la Fundació Territori i Paisatge.    5. Publicacions
pròpies   - Edició de la revista Paratges, que ja ha
publicat 35 números. Coincidint amb l'obertura del
nou local d'IPCENA es va publicar un monogràfic
sobre els 15 anys d'història de l'entitat.

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 2005
- Edició del llibre El pensament ecologista, que
resumeix les ponències del VIII Simposi
Internacional Una Sola Terra celebrat els dies 14, 15 i
16 d'abril de 2004 a l'auditori del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) i en el qual van
participar Franck-Dominique Vivien, economista de
la Universitat de Reims; Jean Jacob, professor de
Ciències Polítiques de la Universitat de Perpinyà; i Ugo
Sasso, president de l'Instituto Nazionale de
Bioarchittetura. També sintetitza la història de
l'ecologisme català escrita per Santiago Vilanova, el
concepte de bioregionalisme per Josep Puig i fa
esment dels principals projectes solars impulsats per
l'associació Una Sola Terra (Espai Cousteau-Planeta

Oceà, forn solar i altres). El llibre es pot adquirir
demanant-lo a l'associació Una Sola Terra.
 
 - Organització del 1r Simposi Internacional
d'Escriptors i Periodistes per a l'Ecologia
Ecoliteratura celebrat els dies 2, 3 i 4 de juny de 2005
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) i en el qual es van tractar tres temes: 1)
consciència ecològica i literatura; 2) la relació home-
naturalesa en la literatura; 3) associacions d'escriptors
i periodistes pel medi ambient. Hi van participar
Andrei Grigorevich Rumiantsev, president de
l'Associació d'Escriptors de la regió d'Irkutsk;
Vincenzo Consolo, escriptor italià; Marie Josèphe
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Beaud-Gambier, escriptora francesa; Claude Marie
Vadrot, president de l'associació Journalistes-Écrivains
pour la Nature et l'Écologie; i John Elder, expresident
de l'Association for the Study of Literature and the
Environment dels Estats Units.
 
 A la Filmoteca de Catalunya es va programar un cicle
de pel·lícules relacionades amb temes ambientals
(Barnabo delle Montagne, de Mario Brenta;
Hiroshima, mon amour, d'Alain Resnais; Lluvia
negra, de Shoshei Imamura; i Adios a Matiora,
d'Elem Klimov. 
 
 - Organització de les 3es Jornades d'Ecologia Marina i
Medi Ambient de Palafrugell, els dies 28 i 29
d'octubre de 2005 amb el títol «Biodiversitat, canvi
climàtic i energies netes». Hi van intervenir
Joandomènec Ros, catedràtic d'Ecologia de la UB;
Alex Aquilar, biòleg i premi Jaume I d'Ecologia,
director del Grup de Conservació de Mamífers Marins
de la UB; Enric Ballesteros, investigador del CSIC del
Centre d'Estudis Avançats de Blanes; Rafael Simó,
químic i investigador del CSIC de l'Institut de
Ciències del Mar de Barcelona; Josep Puig, president
d'Eurosolar Espanya; Joaquim Corominas,
investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia
Ambiental de la UAB.
 
 Es van celebrar també dues taules rodones amb
grups ecologistes gironins sobre la pèrdua de la
biodiversitat i les energies renovables.
 
 També es van estrenar dues pel·lícules sobre la
MAT: L'anell elèctric del Mediterrani, de Lara
Vilanova, patrocinada per Una Sola Terra (que es pot
demanar a l'associació) i THT le film, de Romuald
Weber. 

Associació Una Sola Terra
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CIENTÍFICOS POR EL MEDIO AMBIENTE -
 CIMA -

CIENTÍFICOS POR EL MEDIO AMBIENTE - CIMA -
passatge mercantil, 2 entlo 3
08003 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 933103987
Fax: 
E-mail:
Web:
             contact@cima.org.es
          www.cima.org.es

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

Nombre d'associats:                                   75

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:                                              Ús de l'energia i eficiència
energètica, Risc nuclear i infraestructures
energètiques, Canvi climàtic i energies contaminants,
Salut humana i medicina natural, Democràcia
ambiental i participació ciutadana

Objectius:
CiMA és una associació independent formada per
científics que treballen en totes les disciplines de les
ciències naturals i socials, vinculats per una
consciència comuna, conscients de la seva
responsabilitat social i que desitgen protegir el medi
ambient i la diversitat (tant biològica com cultural) així
com promocionar la salut pública i la sostenibilitat. 

Memòria d'activitats de l'any 2005
CiMA col·labora amb organitzacions donant suport a
campanyes reivindicatives i amb activitats pròpies.
 
 L'activitat central de CiMA és la Trobada de
Primavera, que el 2005 es va fer a Barcelona i es va
centrar en la problemàtica dels tòxics. El senyor Ken
Geiser, del TURI (Toxics Use Reduction Institute de
Massachusetts), va impartir una conferència amb el
títol «Reducció del risc tòxic a la indústria».
 
 Col·laborem en un seminari sobre el REACH
organitzat pels Verds Europeus a Barcelona amb el
títol «Dones contra l'herència tòxica».
 
 Participem i organitzem el seminari «Ciència i
tecnologia per a una societat sostenible», a l'Institut

de Filosofia del CSIC a Madrid, dins la sessió
«Democràcia, ciència i medi ambient».
 
 Vam presentar CiMA a cinc universitats de l'Estat
espanyol amb la conferència «La responsabilitat
socioecològica de científics i tecnòlegs».
 
 Col·laborem amb els mitjans de comunicació amb
opinió experta en els temes d'actualitat ambiental i
científica. 

científicos por el medio ambiente - CiMA -
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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 2005
- Promoció de la Llicenciatura de Ciències Ambientals
 
 Enviament de cartes als 742 instituts de Catalunya on
s'imparteix el batxillerat de ciències (gener 2005).
Informar sobre la carrera de ciències ambientals
(gener 2005).
 
 Obtenció d'un ajut de la Fundació Autònoma Solidària
(maig 2005). Es destina a becar un projecte de final de
carrera en el marc de la cooperació internacional a
Nicaragua. D'aquesta manera es promou la realització
de projectes de final de carrera a l'estranger dels

estudiants de ciències ambientals.
 
 Seguiment de l'adaptació de la carrera de ciències
ambientals al nou marc europeu d'ensenyament
superior (a partir del maig de 2005).
 
 Servei de borsa de treball permanent. Amb el suport
del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).
 
 Trobada interuniversitària de futurs ambientòlegs (maig
2006) organitzada per l'ACCA-UAB i Eskamot Verd
de la UB (participació de 35 estudiants).   - Activitats
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de formació
 
 Xerrada sobre energies renovables a la Universitat de
Barcelona (UB) (març 2005). Es va comptar amb el
suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge
(70 assistents, principalment estudiants). 
 
 Xerrada sobre mobilitat sostenible a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) (març 2005). Ponents
representants dels diferents stakeholders. Es va
comptar amb el suport del Departament de Medi
Ambient i Habitatge (60 assistents, principalment
professionals del sector).
 
 IV i V sortides botàniques de l'ACCA-UAB (abril
2005, 35 estudiants) - (abril 2006, 40 estudiants). 
 
 Viatge d'estudi a la conca del Ruhr (Dormund,
Duisburg i Essen, Alemanya) (novembre 2005, 25
persones).
 
 Curs d'orientació professional per a ambientòlegs (abril
2006). Realitzat a la UB i adreçat a estudiants de segon
cicle.
 
 Conveni amb l'Escola Universitària de Turisme i
Direcció Hotelera (EUTDH-UAB) i l'Institut
d'Educació Contínua (IDEC-UPF) (2005).
 
 Sortida territorial a l'Empordà (octubre 2006). Visita
guiada per conèixer les problemàtiques ambientals de
la zona. Amb la col·laboració de la Plataforma Salvem
l'Empordà.
 
 Curs d'introducció a les energies renovables
(novembre 2006). Curs per conèixer la tecnologia i
les principals aplicacions de les fonts d'energies
renovables. Col·laboració d'Ecoserveis.    - Organització
i participació en actes diversos
 
 Participació a Ecomed-Pollutec (març 2005). Juntament
amb el COAMB, es va disposar d'un estand
informatiu i es van organitzar xerrades.
 
 Acampada ACCA-UAB (abril 2005, 40 estudiants).
 
 Assistència a les Jornades Academicoprofessionals
de Ciències Ambientals (JAPCA), Madrid, on
l'ACCA va ser escollida coordinadora de la comissió
acadèmica de la coordinadora estatal de ciències
ambientals (abril 2005) i de Logronyo (novembre
2005).
 
 Organització dels dinars solars de l'ACCA-UAB (abril
2005). Utilització de cuines solars.
 
 VII Congrés d'Ambientòlegs de Catalunya (maig
2005). VIII Congrés d'Ambientòlegs de Catalunya i
VII JAPCA (maig 2006).

 
 Ponència sobre nous models d'ocupació a Reus (abril
2006). Mas Carandell, Fundació de Formació i Empresa.
  
 - Publicacions, projectes, estudis i elaboració de
material
 
 Enviament periòdic d'un butlletí electrònic, µE-butlletí (a
partir de febrer de 2005). Informació sobre seminaris,
congressos, cursos, beques i esdeveniments
d'actualitat ambiental.
 
 Campanya de caixes niu de l'ACCA-UAB (març 2005
- març 2006).
 
 Estudi del IV Estudi bianual d'inserció laboral de
l'ambientòleg (inici abril 2005, en realització).
 
 Enviament del tomACCAlendari als socis (desembre
2005). Calendari del 2006 que incorporava llavors de
tomatera certificades pel Consell Català de Productes
Agraris Ecològics (CCPAE).
 
 Suport al documental Colòmbia, natura i cultura per
la pau (conveni maig 2007).   - Col·laboració amb
entitats
 
 UAB i Universitat de Vic. Convenis de cooperació en
l'àmbit acadèmic i de generació de debat en l'àmbit del
medi ambient.
 
 Catalunya Car Sharing. 20 % de descompte en la
quota d'accés de soci.
 
 Adhesió al manifest 100 x 100 renovables.
 
 Centre d'immersió l'Àmfora (Tossa de Mar).
Descompte del 20 %.

Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA)

Pàgina 195 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

SEO/BIRDLIFE CATALUNYA

SEO/BIRDLIFE CATALUNYA
c/ Múrcia 2-8, baixos interior. Local 13
08026 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932892284
Fax: 932892284
E-mail:
Web:
             catalunya@seo.org
          www.seo.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1954

Nombre d'associats:                                   10000

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
BirdLife International

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              internacional i estatal

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

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

Objectius:
SEO/BirdLife es dedica a l'estudi i la conservació dels
ocells i dels seus hàbitats. Per assolir aquest objectiu es
treballen aspectes específics en l'àmbit de la divulgació
(educació ambiental i sensibilització a través de
campanyes per difondre temàtiques concretes); el
coneixement de les poblacions d'ocells i la seva
evolució (com a indicadors de la qualitat del medi);
programes de seguiment a llarg termini desenvolupats
tant per voluntaris com per professionals; i el
manteniment d'una societat activa amb el disseny
d'activitats per als socis. En especial, es treballa per
aconseguir un desenvolupament de la societat que
asseguri la conservació del seu medi natural.

Memòria d'activitats de l'any 2005
1. Conservació   - Xarxa Natura 2000. S'ha treballat
principalment per aconseguir una proposta coherent
amb els valors del territori. S'ha analitzat la proposta
que s'ha posat a exposició pública a Catalunya i s'han
fet reunions amb l'Administració per revisar-la. S'han
enviat informes tècnics a la Comissió Europea, hem
pres part en jornades participatives en relació amb el
canal Segarra-Garrigues i també s'han presentat
al·legacions a la proposta d'ampliació per considerar
que encara era insuficient per assegurar la conservació
de la biodiversitat.
 
 - Caça en barraca. Després de diverses sentències en
què es declara il·legal aquesta pràctica, des de la
delegació s'han organitzat reunions amb el

Departament de Medi Ambient i s'han preparat cartes
de queixa i notes de premsa respecte al projecte pilot
autoritzat pel Departament de Medi Ambient.
 
 - Energia eòlica. S'han fet al·legacions a les
declaracions d'impacte ambiental del parc eòlic dels
Aligars (Arnes del Rei) i del parc de Tramuntana
(Portbou) per considerar que estaven situats en zones
ambientalment sensibles. Es va aconseguir que es
revisessin els projectes.
 
 - Delta de l'Ebre. Es treballa per a la conservació del
delta amb la formulació de queixes sobre el POUM
d'Amposta, al·legacions a l'autovia A7 (Castelló-
l'Hospitalet de l'Infant) per afecció a l'única població
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d'esparver cedrós mantinguda de forma natural, o la
sol·licitud d'inclusió dels aiguamolls del Nen Perdut
(Deltebre) i de tots els arrossars a la proposta de
Xarxa Natura 2000.   2. Projectes   - Projecte de
seguiment de l'avifauna al Baix Llobregat Nord
 Continua el projecte de seguiment de l'avifauna
associada a l'àmbit fluvial del riu Llobregat amb la
participació i el suport dels ajuntaments d'Abrera,
Esparreguera i Olesa de Montserrat.
 
 - Projecte «Ens avisen els ocells del canvi climàtic?»
 Elaboració dels materials didàctics (quaderns de
l'alumne i del professor) per a escoles per tal de
sensibilitzar sobre el canvi climàtic a través dels
ocells. Amb el suport de l'Obra Social de «la Caixa» a
través del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 
 - Projecte de seguiment de línies elèctriques
 Elaboració d'una metodologia comuna i seguiment
mitjançant voluntaris de línies elèctriques als municipis
de Tremp i al Delta de l'Ebre per tal de cartografiar
aquestes línies, localitzar individus morts i localitzar
els punts negres d'electrocució. Amb el suport de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (programa
VOLCAM).
 
 - Projecte de creació d'una base de dades per a la cerca
de finques adequades per a la custòdia d'espècies
amenaçades
 El projecte ha elaborat una base de dades amb
diferents criteris, tant relacionats amb la propietat
com amb l'espècie objectiu de conservació, que
permeti discernir entre les finques més adequades per
establir acords de custòdia de cara a la conservació de
l'àguila cuabarrada. Amb el suport de la Fundació
Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya).
 
 - Projecte d'avaluació de les mesures de gestió d'un
espai ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus)
dels secans de la plana de Lleida
 El projecte avalua les mesures de gestió aplicades als
cultius de secà inclosos a la zona ZEPA de Bellmunt-
Almenara aplicats per la Facultat d'Agrònoms de
Lleida per tal d'afavorir les aus estèpiques. Les dades
de l'avifauna són recollides i analitzades pel Centre
Tecnològic i Forestal. SEO/BirdLife a Catalunya
analitzarà els efectes globals de les mesures de gestió.
Amb el suport de REGSEGA i el DARP.
 
 - Projecte de seguiment d'aus marines des del litoral
català
 A finals d'any s'inicia el projecte de seguiment d'aus
marines amb la selecció de punts de cens i l'elaboració
d'una metodologia comuna a seguir. Així mateix, es
contacta amb els coordinadors de cada un dels punts
de cens i es realitza el calendari de censos, que es van
iniciar a principis del 2006. Amb el suport de l'Obra
Social de «la Caixa» a través del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.

 
 - Fulletó divulgatiu de la Xarxa Natura 2000 al Delta
de l'Ebre
 Es dissenya, realitza i distribueix en fulletó que
explica què implica entrar a la Xarxa Natura 2000,
què pot implicar en un cas tan particular com el Delta
de l'Ebre i s'informa bé els agricultors i habitants de
la zona sobre què implica estar dins una xarxa de
conservació d'àmbit europeu. Amb el suport de la
Generalitat de Catalunya.
 
 - Projecte de voluntariat ambiental al Delta de l'Ebre
 Al llarg de tot l'any es desenvolupen diferents
tasques de voluntariat ambiental tant a la finca de Riet
Vell com a altres punts del delta. Els voluntaris
realitzen o col·laboren en diferents tasques com ara
els censos d'ocells, els censos d'invertebrats en
arrossars ecològics, la instal·lació de caixes niu,
l'eliminació de plantes al·lòctones, etc. El projecte de
voluntariat, que també compta amb voluntaris del
Servei Europeu del Voluntariat, compta el suport de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo.
 
 - Projecte de nous jaciments d'ocupació
 Amb el suport del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya i del programa de NJO, en
els darrers mesos de l'any s'ha pogut reforçar la
dedicació a la custòdia del territori per part de
SEO/BirdLife.
 
 - Conveni de pràctiques amb la Universitat de
Barcelona
 Gràcies a aquest conveni han pogut passar per la
delegació de SEO/BirdLife a Catalunya diferents
estudiants de biologia interessats en les aus i la seva
conservació que han pogut fer les pràctiques amb
nosaltres. Així mateix, han conegut el mètode de
treball que utilitzem i s'han format en el camp de la
conservació gràcies a la participació en diferents
projectes i tasques desenvolupades a la delegació.    3.
Sensibilització i divulgació   - Amb la campanya «L'au
de l'any» s'ha elaborat una exposició itinerant que al
llarg de tot el 2006 recorrerà, d'una banda, Catalunya i,
de l'altra, l'Estat espanyol. S'han fet reunions amb
l'Administració i s'han finalitzat treballs de custòdia del
territori en finques d'especial interès per a la
conservació de l'espècie.
 
 - Participació activa en activitats com ara trobades,
jornades, fires, reunions, xerrades, etc., per a la
divulgació dels valors naturals i la conservació.
 
 - Es promou i es participa en el Dia Mundial dels
Ocells (primer cap de setmana d'octubre). 
 
 - S'organitzen cursos i tallers de formació amb un
elevat contingut pràctic, sortides ornitològiques i
xerrades de viatges naturalistes.
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 - Circulars semestrals de Catalunya i butlletins
electrònics mensuals.
 
 - S'organitza la V edició de la Marató Ornitològica
Estatal. 
 
 - Concurs de fotografia sota el tema «Sembrant
natura».
 
 - S'organitza conjuntament amb l'ICO (Institut
d'Ornitologia de Catalunya) un concurs estatal de
fotoidentificació d'aus a través de la web.
 
 - Des del maig del 2005 i per a un període de dos
anys, SEO/BirdLife a Catalunya presideix la Xarxa de
Custòdia de Catalunya, a més de participar en el
Consell de Cooperació del Parc Natural de l'Alt
Pirineu i en el Consell de Cooperació del Consorci del
Delta del Llobregat.

SEO/BirdLife Catalunya
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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 2005
Es treballa actualment en els següents fronts d'acció
relatius a la protecció del parc de Collserola:
 
 - Revisió del Pla general metropolità i del Pla territorial
tenint en compte els connectors biològics de la serra
per evitar l'aïllament, la fragmentació i la pèrdua
d'espai natural o agroforestal. Es ressalta la
importància que aviat tindrà el PTMB pel que fa a la
configuració de la zona metropolitana i, per tant, de
l'entorn de Collserola.   - Xarxa Natura i PITC.
Inclusió d'una part de Collserola (les zones PEIN) a la
Xarxa Natura de la Unió Europea. Seguiment del nou
Pla d'infraestructures i transports de Catalunya
(PITC) on encara es contemplen els vials que
travessen Collserola.
 
 - La construcció de túnels i vials: túnel d'Horta. El
vial de cornisa que els polítics van dir que no farien

torna a aparèixer en l'actual nova planificació del
PITC, l'anomenat vial de connexió, que té un traçat
similar. Túnel central.
 
 - Moratòria urbanística fins que no es declari Parc
Natural.
 
 - Ampliar els límits del parc i del PEIN (s'observa que
la majoria de zones 21 han quedat fora dels límits del
Parc Natural) i demanar un nou marc de protecció que
el declari Parc Natural.
 
 - Crear la figura d'espais associats al parc de
Collserola.    - Eliminar les activitats extractives.
 
 - Preservar les rieres i el seu entorn.
 
 - Línies elèctriques d'alta tensió, massa forestal
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envellida o malmesa per les nevades, obertura
excessiva de pistes, estassades massives, caça furtiva i
legal, ciclisme descontrolat.
 
 - Seguiment per a la no construcció del centre
direccional a la Via Verda de Cerdanyola, principal
connector biològic de Collserola, amenaçat per la
construcció d'habitatges, d'un sincrotró i d'altres
activitats.   - Participació als actes de protecció de la
serra de Galliners.   - Seguiments a les diferents
poblacions de les àrees de contacte amb el parc de
Collserola, àrees molt cobejades i afectades per les
expansions urbanístiques i/o industrials, així com de
futura construcció d'infraestructures.
 
 -  Sant Just: la vall de Sant Just, Mas Lluhí, Can
Candeler, Can Biosca, Ca n'Oliveres, Can Vilà i Can
Carbonell.
 
 - Sant Cugat: Montmany, Can Busquets, Can Barba,
Colònia Montserrat.
 Seguiment de les al·legacions fetes contra la
construcció d'una pista forestal que ha afectat
profundament la riera de Sant Medir, un dels indrets
més naturals de Collserola.
 
 - Sant Feliu: carreteres d'accés a la CEMEX
(cimentera).
 
 - Barcelona: nou pla d'expansió del parc d'atraccions
del Tibidabo amb destrucció d'una part dels alzinars i
previsió d'un ús intensiu del parc.
 Projecte de construcció d'una passarel·la sobre la
carretera de Vallvidrera amb la finalitat de donar
continuïtat a la carretera de les Aigües.   Seguiment del
soterrament de les cotxeres d'Horta.    Carretera de les
Aigües asfaltada per obres.
 Túnel d'Horta: noves urbanitzacions sobre la Ronda
de Dalt, Torre Vilana, antiga zona agrícola de la serra
d'Agudells, el parc de les Heures-Torrent de Can
Duran, l'àrea forestal del parc del Laberint d'Horta i la
del barri de la Font del Gos, els rodals del cementiri
d'Horta, el torrent de Can Santgenís-carretera alta de
Roquetes i torrent de Can Santgenís-ronda de la
Guingueta Vella, torrent del Bosc, etc. Entorn del parc
de l'Oreneta.
 
 - Molins de Rei. Àrees de contacte entre el parc i el
nucli urbà: Can Rabella, el Terral i les de sobre de Can
Graner. Oposició a la construcció del vial de cornisa.
 
 - Esplugues: oposició al desenvolupament del Pla
Caufec, urbanització intensiva d'aquesta part
d'Esplugues que limita amb el parc de Collserola.

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 2005
1. Divulgació, educació ambiental i activitats   - Cens
d'ocells aquàtics hivernants al Fluvià i a l'estany de
Banyoles.   - I curs d'introducció a l'ornitologia. Hi
van col·laborar el Museu Darder i l'Escola de Natura
de Banyoles. 25 assistents.   - Penjada de caixes niu
que havíem construït prèviament a l'estany.   - Control
del tram de riu que tenim adoptat al Fluvià (Illa de
Fares).   - Participació en el projecte Festae la Nit,
d'activitats d'oci alternatiu per al jovent, amb una
visita nocturna al Pla de Martís per observar amfibis.   -
 Projecció de l'audiovisual Entre llum i ombres a càrrec
de l'Ateneu Naturalista de Girona, organitzada amb el
Centre Excursionista de Banyoles.   - Lliurament de
premis i inauguració de l'exposició del V Concurs de
Fotografia de la Natura, que organitzem amb el CECB
i la UdG, enguany amb el tema de l'aigua. La

convocatòria de l'edició del 2006 tracta dels boscos.   -
Sortida matinal pels horts de Sota Monestir i els recs i
patrimoni històric en perill de desaparició que hi ha en
aquest espai.   - Trobada anual d'estiu de socis.   -
Instal·lació d'una parada informativa a la Festa de la
Diversitat del barri de la Farga de Banyoles.   -
Sortida al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 
 - Edició de la revista La Llúdriga.   - Manteniment i
actualització del web http://www.limnos.org.   - Article
mensual a la revista comarcal L'Ham.      
 2. Defensa del patrimoni natural   - Sol·licitud a
l'Ajuntament de Banyoles de més protecció per al rec
d'en Teixidor a les obres de construcció del CEIP La
Draga.    - Presentació d'al·legacions al projecte de
desdoblament de la C-66 de Cornellà a Besalú.   -
Conjuntament amb l'Associació de Veïns de Vilert,

Pàgina 201 de 288

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


vam demanar la paralització de tres nous projectes
d'extracció d'àrids al voltant del riu Fluvià.   - Adhesió i
col·laboració amb la plataforma No a la MAT.   -
Presentació d'al·legacions al Pla urbanístic «Ciutat
Jardí» de Melianta (Fontcoberta).   - Sol·licitud a la
Direcció General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat perquè declari bé cultural d'interès
nacional la xarxa de recs de Banyoles i el patrimoni
associat al seu ús social, agrícola i industrial.    -
Al·legacions a la proposta d'espais naturals catalans
per ser inclosos dins la Xarxa Natura 2000.   -
Al·legació a l'Ajuntament de Banyoles, el setembre, a
la totalitat del projecte de creació d'un tram de camí
pedestre al sector Amaradors de l'estany de Banyoles.
  - Presentació, amb altres entitats i de manera
consensuada, d'al·legacions al Pla de l'energia que
proposava el Departament d'Indústria de la
Generalitat de Catalunya.    3. Relació amb altres
entitats, seguiment de qüestions que afecten el medi
ambient i organització   - Adhesió a la Plataforma de
Defensa de les Hortes de Santa Eugènia, a Girona.   -
Suport als veïns del nucli antic de Mata en la recerca
d'alternatives a l'abocador de runes que es proposava
fer a la zona.   - Participació en la creació d'un
organisme, que agrupa una vintena d'associacions,
constituït per fer un seguiment de les obres del TGV i
intentar minimitzar-ne al màxim l'impacte.   - Adhesió a
la proposta del nou Estatut d'Autonomia.   -
Manteniment de diverses reunions amb
administracions, altres entitats i plataformes per
tractar problemàtiques ambientals.   - Seguiment de
temes que afecten el medi ambient iniciats altres anys
i d'altres que han anat sorgint. Recull de notícies,
normatives o legislacions amb relació a la conservació
del medi ambient.    - Hem incorporat a la biblioteca
72 llibres, 99 volums de 20 títols diferents de revistes i
35 butlletins.   - Hem continuat els treballs
d'organització de l'arxiu de documentació de l'entitat i
hem mantingut el servei d'atenció de consultes i
informació els dimecres de 18.00 a 20.00 h, en l'espai
provisional dels 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 2005
Projectes 2005:
 
 - Cens de la població nidificant, caracterització de
l'hàbitat i paràmetres reproductors del repicatalons
(Emberiza schoeniclus witherbyi) al Parc Natural del
Delta de l'Ebre.
 
 - Creació de l'escola d'ornitologia Picampall per
fomentar el coneixement i la sensibilització
socioambiental envers els ocells, i capacitar les
persones per actuar a favor de la seva conservació i del
desenvolupament sostenible. 

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 2005
La Fundació Pere Tarrés és una organització no
lucrativa creada per l'Arxidiòcesi de Barcelona per
impulsar i fomentar la formació, la cultura, la vida
associativa, els serveis i el desenvolupament
comunitari i, especialment, el lleure infantil i juvenil,
l'animació sociocultural, l'educació social i l'educació
ambiental.
 
 L'àmbit d'actuació de la Fundació Pere Tarrés està obert
a tota la societat i s'estén per tot Catalunya i diversos

indrets de l'Estat espanyol, amb una experiència de
més de 40 anys d'història.   1. Institut de Formació
 
 L'Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés és
un centre de formació existent des de l'any 1960, en
contacte directe i permanent amb organitzacions que
treballen en l'àmbit social i cultural. Ofereix un servei
de formació de qualitat per a la intervenció en el temps
lliure, l'educació social, la vida associativa, el treball
socioassistencial i el desenvolupament comunitari.
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 Anualment presta diversos serveis a més de 8.000
persones, tant a voluntaris com a professionals, i a
centenars d'organitzacions de Catalunya, l'Estat
espanyol, alguns països de la Unió Europea i el nord
d'Àfrica.
 
 En la seva activitat docent, l'institut duu a terme
formació de caràcter universitari (Diplomatura en
Educació Social i múltiples cursos de postgrau) amb el
rang d'escola universitària de la Universitat Ramon
Llull.    2. Servei Colònies de Vacances   El Servei
Colònies de Vacances és una entitat de serveis
socioculturals que inclou:    - La xarxa de cases de
colònies més gran de Catalunya.   - Un alberg a
Barcelona.   - Instal·lacions fora de Catalunya.   -
Ofereix assegurances, transports, borsa de monitors.   -
 Punt d'informació juvenil.   - Assessorament a cases
de colònies.   - Un centre residencial de menors, la Llar
Infantil Pere Tarrés.   - L'àmbit de serveis educatius,
que inclou tota la intervenció en educació ambiental, en
deu equipaments d'educació ambiental distribuïts pel
territori català.
 
 Els serveis educatius del Servei Colònies de Vacances
de la Fundació Pere Tarrés duen a terme tot un seguit
d'activitats que tenen com a components fonamentals
els dos aspectes següents: d'una banda, a totes les
activitats es té cura d'acomplir els objectius de
l'educació ambiental d'acord amb els seus valors i, de
l'altra, en les diferents activitats i equipaments on es
treballa i per a les diferents edats es fan activitats
relacionades amb l'educació ambiental, com ara
itineraris, tallers, jocs, cursos de formació, etc.  
Aquestes són, de manera esquemàtica, les diferents
actuacions que duen a terme els serveis educatius de
la Fundació Pere Tarrés:
 
 - Activitats de vacances per a infants i joves (estades
esportives, lingüístiques, musicals i de circ, rutes a
Catalunya i les Balears, camps de treball, colònies per a
infants i joves de centres residencials d'acció
educativa, etc.).    - Gestió de menjadors escolars,
activitats extraescolars i casals d'estiu.    - Organització
i gestió d'activitats i programes d'animació sociocultural
per a institucions i empreses (Generalitat de
Catalunya, Direcció General d'Acció Cívica i Direcció
General de Serveis Comunitaris del Departament de
Benestar Social, Secretaria General de Joventut del
Departament de Cultura, Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i Departament de Medi Ambient,
Districtes de les Corts, de l'Eixample i Sarrià-Sant
Gervasi de l'Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, Fira de Barcelona.   - Activitats
d'educació ambiental.   i. Activitats a les escoles de
natura   A les escoles de natura es treballa tant la
descoberta de l'entorn i l'adquisició d'aprenentatges
que hi estan relacionats, com la presa de consciència
sobre aspectes relacionats amb el medi ambient.  

Portem les activitats d'educació ambiental de les
escoles de natura següents:
 - Equipament d'educació ambiental La Ruca. Avinyó,
Bages.
 - Escola del Mar Tremall, casa de colònies Artur
Martorell. Calafell, Baix Penedès.
 - Escola del Cel. Montsec Mur. Guàrdia de Tremp,
Pallars Jussà.
 - Escola de Natura Santa Maria del Roure.
Cantonigròs, Osona.
 - Escola de Natura La Sala. La Pobla de Lillet,
Berguedà.
 - Escola de Natura Mas Po Canyadó (especialitzada en
educació infantil i primer cicle de primària). Sant Fost
de Campsentelles, Vallès Oriental.
 - Escola de Natura Mas Coll de Dalt. Sant Feliu de
Pallerols, la Garrotxa.
 - Escola de Natura La Cot. Santa Pau, la Garrotxa. 
 
 ii. Crèdits de síntesi   Els crèdits serveixen, a partir
de l'educació ambiental, per treballar i avaluar els
continguts estudiats a l'escola mitjançant un conjunt
d'activitats d'ensenyament i aprenentatge de caire
interdisciplinari. Les àrees del currículum que hi estan
implicades es treballen seguint un centre d'interès
motivador del crèdit. També es realitzen a les escoles
de natura.
 
 iii. Activitats a les escoles    Els equips d'educadors
ambientals proposen a les escoles diferents activitats
per treballar diferents continguts relacionats amb
l'educació ambiental. Cal remarcar especialment els
tallers de sostenibilitat i les activitats d'ecoauditoria
de l'activitat escolar, que es desenvolupen en algunes
escoles que les sol·liciten.
    Dades rellevants:   - Durant el curs 2005-2006 han
participat en les activitats d'educació ambiental de les
escoles de natura i del mar més de 18.000 infants i
joves.
 - 5.000 infants i joves han participat en activitats de
cooperació i solidaritat.
 - En els nostres programes de formació han participat
un total de 115 alumnes en el programa específic
d'educació ambiental.
 - Uns 200 alumnes han participat en els cursos
monogràfics especialitzats en matèria ambiental.
 - 1.800 monitors de lleure han participat en les
sessions de formació en qüestions d'educació ambiental.
 - 350 directors de lleure han rebut la formació en
programació i disseny d'activitats d'EA.

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 2005
Sessions científiques
 
 - 17 de febrer de 2005. Etnobotànica al Pallars, a càrrec
d'Antoni Agelet Subirada, biòleg.
 
 - 7 de març de 2005. Podem compensar la pèrdua
d'hàbitats fluvials per als amfibis restaurant graveres?
L'exemple del gripau corredor (Bufo calamita) a
l'Europa central, a càrrec d'Ulrich Sinsch, de l'Institut
de Biologia de la Universitat de Koblenz-Landau.
 
 - 6 d'abril de 2005. La protecció de la natura a la
Catalunya nord: el paper de les reserves naturals, a
càrrec de Christophe Hurson, tècnic de la Confederació

de Reserves Naturals Catalanes i Jean André
Magdalou, conservador de la Reserva Natural de la
Massana.
 
 - 13 d'abril de 2005. Biodiversitat, canvi climàtic i
gestió de prats de muntanya del Pirineu, a càrrec de M.
Teresa Sebastià, de l'Àrea d'Ecologia Vegetal i Botànica
Forestal del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
(Solsona).
 
 - 5 de maig de 2005. L'estat ecològic dels rius
catalans, a càrrec d'Antoni Munné, de l'Agència
Catalana de l'Aigua.
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 - 12 de maig de 2005. Influència de l'estructura dels
boscos i la gestió forestal sobre la diversitat biològica.
Els ocells com a bioindicadors, a càrrec de Jordi
Camprodon i Subirachs, del Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya i de la Universitat de Vic.
 
 - 25 d'octubre de 2005. Sessió inaugural del curs 2005-
2006. Descobertes paleontològiques recents als
Hostalets de Pierola i l'origen dels grans simis, a càrrec
de Salvador Moyà-Solà, Institut Paleontològic Miquel
Crusafont.
 
 - 15 de desembre de 2005. L'espècie, un misteri?
Quin misteri?, a càrrec d'Antonio Fontdevila, catedràtic
de Genètica de la UAB i membre del Grup de
Biologia Evolutiva de la UAB.
 
 
 Cursos naturalistes
 
 - 12 i 13 de març de 2005. Conservant tot conreant.
Bases per a la custòdia del territori en finques agràries
productives, a càrrec de Jordi Pietx i Colom, biòleg,
XCT; i Santi Mañosa Rifé, biòleg, Universitat de
Barcelona. Va tenir lloc a Vic.
 
 - 16 i 17 d'abril de 2005. Les orquídies del delta del
Llobregat, a càrrec de Valentín González Rodríguez i
Rafael del Hoyo Pastor, biòlegs. Va tenir lloc a les
Cases d'en Puig, Ajuntament del Prat de Llobregat.
 
 - 21 i 22 de maig de 2005. Biologia i conservació del
trencalòs (Gypaetus barbatus), a càrrec d'Antoni
Margalida, Grup d'Estudi i Protecció del Trencalòs
(GEPT). Va tenir lloc a Boí.
 
 - 3, 4 i 5 de juny de 2005. Els riscos naturals al
Pirineu: adaptació de l'home modern al medi natural, a
càrrec de Glòria Furdada, Universitat de Barcelona; i
Ramon Copons, geòleg (Euroconsult, SA) Grup de
Riscos Naturals (RISKNAT), Departament de
Geodinàmica i Geofísica, UB. Va tenir lloc a Andorra.
 
 - 2 i 3 de juliol de 2005. Botànica de camp als estatges
montà, subalpí i alpí del vessant nord del Pirineu central,
a càrrec de Jaume Gamisans, catedràtic jubilat de la
Universitat Paul Sabatier, Tolosa de Llenguadoc. Va
tenir lloc a la vall de Louron (Catalunya nord).
 
 
 Seminaris i jornades
 
 - 2 de febrer de 2005. II sessió científica sobre
invertebrats i medi ambient. Aquesta sessió va comptar
amb el suport científic de la Institució Catalana
d'Història Natural, del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona (zoologia i geologia), i de la Societat
Catalana de Lepidopterologia. Va tenir lloc a
l'Ajuntament de Cervelló.

 
 - 4 d'abril de 2005. Dins del cicle l'Aire i el Medi
organitzat per la Secretaria Científica de l'IEC,
l'ICHN presenta la conferència sobre el pol·len i les
espores a l'aire, a càrrec de Jordina Belmonte, de la
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 - 6 d'abril de 2005. Sessió de cloenda del cicle l'Aire i
el Medi. Forest carbon cycles: thinking globally,
acting locally, a càrrec de Rusell Monson, Universitat
de Colorado, Estats Units.
 
 - 15 de juny de 2005. Sessió conjunta de la Societat
Catalana de Biologia i la Institució Catalana d'Història
Natural, en homenatge a Ramon Margalef. Sota el títol
Espai i temps en ecologia, hi van participar Xavier
Rubert de Ventós, filòsof, UPC, amb la ponència La
teoria de la frontera; i Jordi Catalan, biòleg, CEAB de
Blanes, amb la ponència Rellotges tous? El Margalef
científic de prop.
 
 - 24 de maig de 2005. Els desafiaments de la Xarxa
Natura 2000. Taula rodona en la qual Josep M.
Mallarach va representar l'ICHN.
 
 - 14 i 15 de juny de 2005. Jornada sobre la futura llei
de biodiversitat - patrimoni natural, organitzada
conjuntament per la Càtedra de Geografia i Pensament
Territorial de la Universitat de Girona, el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'ICHN.
Va tenir lloc a la Universitat de Girona.
 
 
 Sortides naturalistes
 
 - 30 d'abril de 2005. Espai d'interès natural Ancosa-
Montagut (Alt Camp), guiada per Màrius Domingo de
Pedro, naturalista i agent rural de l'Alt Camp.
 
 - 14 de maig de 2005. Reserva natural de les Illes
Columbretes (País Valencià), guiada per guardes de la
reserva.
 
 - 21 de maig de 2005. Espais d'interès natural:
estany de Sils i riera de Santa Coloma (Selva), guiada
per Lluís Motjé i Costa, consultor i educador
ambiental.
 
 - 4 de juny de 2005. Espai d'interès natural Ribera
Salada (Solsonès), guiada per David Guixé i Fermí
Sort, biòlegs i membres del Grup de Natura del
Solsonès.
 
 - 11 de juny de 2005. Reserves naturals de Pi i
Mentet (Conflent, Catalunya nord), guiada per Claudi
Guisset, conservador de les reserves naturals de Pi i
Mentet.
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 Projectes
 
 - Avaluació del sistema d'espais naturals protegits a
Catalunya.
 - Els sistemes naturals de les planes de Son.
 - Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques
i amenaçades de Catalunya.
 
 
 Publicacions
 
 - Notícies de la Institució, números 57, 58, 59, 60, 61 i
62.
 - Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural,
núm. 72 (2004). 188 pàg.
 - Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural,
núm. 14 (2004). Els sistemes naturals de la vall
d'Alinyà. 608 pàg. 7 mapes. Amb el suport de la
Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya.
 
 
 Activitats de la delegació del Bages
 
 Activitats de la delegació de la Franja de Ponent
 
 Activitats de la delegació d'Osona (GNO)
 
 Activitats de la delegació de la Garrotxa
 
 Activitats del Grup Oxygastra
 
 
 Col·laboració i participació
 
 - Participació en la Xarxa Catalana de Custòdia del
Territori.
 - Membre del Comitè Tècnic de la Fundació Fòrum
Ambiental.
 - Membre del Consell Consultiu del Consorci per a la
protecció i la gestió de l'espai d'interès natural de l'Alta
Garrotxa.
 - Membre del Consell Consultiu del Parc de
Collserola.
 - Membre del Consell Consultiu de l'Espai Rural de
Gallecs.
 - La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC) i l'ICHN han signat un acord de col·laboració
per millorar la difusió de les activitats de les dues
entitats entre els seus membres i facilitar-los la
participació.
 - La institució participa en el grup de treball sobre
espais lliures i biodiversitat de l'Agenda 21 de
Barcelona.
 - La institució participa en el Consell Assessor de
l'Observatori del Paisatge de Catalunya.
 - La institució és membre de la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. 

Institució Catalana d'Història Natural
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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 2005
Participació en fires de conscienciació amb estands
informatius sobre l'apadrinament d'animals.
 
 Formulació de denúncies per casos de maltractament.
 
 Rescats d'animals en condicions pèssimes o
d'abandonament.
 
 Gestió d'adopcions i apadrinaments de gats i gossos
abandonats.
 
 Publicació de revistes i llibre informatius.

 
 Organització de jornades informatives sobre el
respecte pels animals.
 
 Llançament de la campanya antitaurina per a la
declaració dels municipis de Catalunya com a
antitaurins i amics dels animals. Participació en el
Festival Antitaurí de Barcelona.
 
 Campanya contra l'ús dels animals als circs.
 
 Campanya contra l'ús de les pells.
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 Afiliació a la Societat Mundial per la Protecció dels
Animals (WSPA), al Consell Municipal de
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de
l'Ajuntament de Barcelona i a l'Aliança Contra les
Pells (Fur Free Alliance).
 
 Estudis sobre la gestió de la recollida d'animals
abandonats als municipis de Catalunya.
 
 Ampliació de la web per incloure-hi informes
educatius sobre les diverses problemàtiques que
pateixen els animals.
 
 Convocatòria de diverses manifestacions i actes en
reivindicació de la defensa dels animals. 

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 2005
La lluita continuada 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
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 ha succeït perquè el concessionari
(Ajuntament de Molló) no lliurava el cabal de
compensació o ecològic. El concessionari va presentar
un recurs contenciós administratiu davant del TSJC, el
qual ha estat denegat. Cal esmentar que, des de la
tardor de 2002, aquesta minicentral ja no és operativa
i ja no agafa aigua del riu.
   - Informe d'al·legacions a l'Avantprojecte de llei de
pesca fluvial presentat pel Departament de Medi
Ambient.
 
 - Curs AEMS d'iniciació a la pesca amb mosca i
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conservació d'ecosistemes celebrat a les Basses de Sant
Oleguer, Sabadell.
 
 - Participació en els diferent consells de pesca de
Catalunya.
 
 - Al·legacions al Pla sectorial de cabals de Catalunya.
 
 - Participació en el programa de TV3 «El Llobregat,
un riu cansat», on es van fer diverses intervencions
sobre la problemàtica de les minicentrals
hidroelèctriques i la pesca.
 
 - Assistència a CONAMA, el Congrés Nacional de
Medi Ambient, 14 d'abril.
 
 - Presentació del programa «Llençar per a recuperar-se»
a l'Associació Àgata (dones afectades per càncer de
mama).
 
 - Ponència a les jornada sobre l'Avantprojecte de llei
de pesca, celebrada i organitzada pel Col·legi
d'Advocats de Catalunya.
 
 - Ens visita la cònsol de Polònia a Barcelona per
interessar-se per la nostra associació, atès que pretén
potenciar el turisme de pesca al seu país. 
 
 - Ponència a la conferència «Rius de Muntanya»
celebrada a l'Ateneu de Sant Just Desvern.
 
 - Ponència a unes jornades sobre l'aigua celebrades a
l'aula magna de la Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona.
 
 - Participació al II Fòrum de Medi Ambient fet a
Sabadell i organitzat per la DGMN.
 
 - I, com cada any, presentació d'al·legacions a
diverses sol·licituds de concessió d'aigües superficials,
extraccions d'àrids, etc. També denúncies per algunes
irregularitats (embassades, abocaments, actuacions a
la llera, obres sense permís, etc.). 

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 2005
Es parla de filosofia d'una protectora quan ens
referim a la manera de pensar quant al tracte dels
animals al seu refugi. No totes les protectores tenen la
mateixa filosofia. L'APAN té les idees molt clares i
mai no seríem capaços de sacrificar un animal per
manca d'espai, perquè són difícils d'adoptar, perquè són
vells o per qualsevol altre motiu, tret que l'animal
pateixi.
 
 L'associació està en contra de la tinença d'animals
domèstics i de companyia per part d'aquelles
persones que no tenen el temps, la motivació, l'espai,

l'economia o la responsabilitat suficients per mantenir
i estimar l'animal durant un període de temps molt
llarg, evidentment tan llarg com la seva vida.
 
 L'associació s'oposa a qualsevol grau de confinament
que pugui causar angoixa o patiment. El propietari ha
de tenir l'assegurança, la identificació permanent de
l'animal (xip) i un programa adequat de vacunació.
 
 L'associació advoca per adquirir l'animal de
companyia en un refugi, associació protectora o
directament del lloc on ha nascut. També insisteix
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que mai no s'han d'adquirir animals exòtics com a
animals de companyia i que, davant de la gran
quantitat de gossos i gats abandonats, no s'haurien de
comprar animals a les botigues, supermercats
d'animals o mercats i botigues itinerants.
 
 L'associació proposa l'esterilització dels animals
domèstics com a part de la responsabilitat del
propietari.
 
 L'associació s'oposa a la criança d'animals amb
l'objectiu de produir canvis en les seves funcions que,
evidentment, en deterioren la salut i qualitat de vida.
Així mateix, s'oposa a la criança d'animals com a
finalitat comercial.
 
 L'associació està convençuda que la responsabilitat
moral i financera, no únicament sanitària, dels animals
abandonats, és part de la responsabilitat
governamental, motiu pel qual s'haurien d'incloure
partides pressupostàries per a la identificació i
esterilització dels animals. Tanmateix, haurien de
col·laborar econòmicament amb els refugis que així ho
requerissin, no només pensant en la part sanitària sinó
com a qüestió de consciència social.
 
 L'associació s'oposa a la mutilació amb finalitats
estètiques:
 - tallar la cua
 - evitar que els gossos bordin
 - tallar les orelles
 - amputar les ungles dels gats
 
 L'associació és contrària a l'eutanàsia per principi.
Malgrat això s'accepta en els següents casos:
 - animals greument malalts, terminals
 - animals amb comportament molt agressiu contra les
persones o altres animals
 
 L'associació és contrària als laboratoris que utilitzen
animals per als seus experiments.
 
 L'associació també és contrària a la lluita de gossos, a
les curses de braus i a aquells espectacles festius dels
diferents pobles i ciutats de la nostra terra que
impliquin patiment, humiliació, mutilació i mort de cap
animal.
 
 Des d'aquesta associació es lluitarà sempre per
aconseguir les millores necessàries en el tractament
dels animals i en la responsabilitat de tenir-ne un.
 
 
 Al nostre refugi:   - Tots els nostres animals estan
esterilitzats, vacunats i identificats.
 
 - Tots els nostres animals són tractats individualment
per tal que se sentin reconfortats en la seva estada al
refugi, ben alimentats i sota control veterinari per

garantir-los una bona salut física i emocional.
 
 - No som selectius i tots els animals són tractats igual i
amb els mateixos drets. No donem preferències a
cadells, gossos de raça, etc. Tots els animals mereixen
el mateix tracte ja que cada un té vida pròpia i
nosaltres fem el possible perquè la tingui amb
dignitat.
 
 - Denunciem i col·laborem per aturar tots els casos
de maltractament, i donem consell a totes les persones
que tinguin el mateix objectiu.
 
 - Seleccionem les famílies adoptants i fem controls
per tal de garantir a cada animal el seu benestar i
trobar la família adequada per a cadascun.

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 2005
Participació al Seminari d'espais naturals protegits i
esports de muntanya
 
 Entre els dies 4 i 6 de novembre es va celebrar a
Granada el III Seminari d'espais protegits i  esports de
muntanya. En aquest seminari es van tractar dos
temes de molta actualitat: la contribució del
muntanyisme al desenvolupament sostenible en els
espais naturals i l'escalada en espais naturals protegits.
 
 El seminari va ser organitzat per la FEDME, la
Federació Andalusa de Muntanyisme, la Conselleria de
Medi Ambient de la Junta d'Andalusia i l'Organisme

Autònom de Parcs Nacionals. Els documents que
recullen els resultats es publicaran en els propers
mesos.
 
 Tant per part dels muntanyencs i escaladors com per
part de l'Administració es va posar de manifest la
preocupació per la situació ambiental de moltes zones de
l'Estat espanyol. Si bé sembla que la xarxa d'espais
protegits és l'única forma de mantenir certs indrets
fora del procés de degradació generalitzat, les
restriccions associades a aquests espais solen
comportar alguns inconvenients per al col·lectiu
muntanyenc (tot i que les activitats d'aquest col·lectiu
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tenen un impacte més aviat petit si el comparem amb
altres col·lectius). 
 
 La FEEC al consell assessor de l'Observatori del
Paisatge de Catalunya
 
 El 30 de setembre es va constituir el consell assessor
de l'Observatori del Paisatge. Es tracta d'un òrgan
consultiu de l'observatori, format per personalitats del
món científic, acadèmic i cultural relacionades amb les
ciències del territori i el paisatge, així com per
representants d'organitzacions econòmiques i culturals
de la societat civil i de les organitzacions no
governamentals, entre les quals hi ha la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que és
membre d'aquest consell. 
 
 Acord de bones pràctiques amb els excursionistes i
escaladors de Montserrat
 
 El Patronat de la Muntanya de Montserrat, la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i el
Departament del Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat busquem establir un acord de bones
pràctiques per l Parc Natural de Montserrat.   Des de la
primavera del 2005 les tres parts estem conversant per
buscar un model sostenible de l'impacte ambiental
que puguin ocasionar les activitats d 'excursionisme
al Parc Natural de Montserrat. Es tractaria d'establir
un acord de bones pràctiques de l'escalada i
l'excursionisme al parc que, per les seves
característiques, és un parador obligat per als amants
de l'escalada i l'excursionisme. 
 
 Suport a Red Montañas
 
 A iniciativa de la plataforma Red Montañas, una
trentena d'entitats vinculades a la conservació dels
espais de muntanya, entre elles la FEEC, el passat
mes d'abril es va enviar a la ministra de Medi
Ambient, Cristina Narbona, una carta on es
sol·licitava la tramitació i aprovació definitiva de la
Carta de les muntanyes espanyoles, que ha de vetllar
per la seva protecció.
 
 Red Montañas, que agrupa col·lectius i persones que
treballen en l'estudi, la conservació i el
desenvolupament econòmic racional a les muntanyes
espanyoles va iniciar aquesta campanya com a
conseqüència de l'alarmant situació de desprotecció en
què es troba un gran nombre dels nostres millors
enclavaments de muntanya, molts d'ells afectats ja
per projectes vinculats a l'especulació i l'explotació
econòmica, que estan destruint o posant en perill els
valuosos i vulnerables ecosistemes de les àrees de
muntanya i les seves riqueses naturals, clau del futur
d'aquestes àrees i dels serveis ambientals que les
muntanyes ofereixen al conjunt de la societat.   
Posteriorment, el mes de juliol, la ministra va

respondre la carta i va afirmar compartir la inquietud
de Red Montañas. Segons ella, els intents del seu
ministeri de remetre diverses vegades l'esborrany del
document a les comunitats autònomes perquè el
debatessin, van tenir una escassa repercussió,
circumstància per la qual «va semblar adequat esperar
que es suscités el suficient interès per part de la
societat espanyola». Tot i això, Narbona diu que el
recent mandat del Congrés dels Diputats (que va
aprovar una Proposició no de llei en què instava el
Govern a fer les gestions oportunes per agilitzar
l'aprovació de la Carta de les Muntanyes) podria ser el
punt d'inflexió adequat, a partir del qual la ministra
assegura que «s'iniciaran els passos per al seu
compliment, en la millor forma que ens sigui
possible».
 
 Restricció d'escalada als afloraments granítics de la
vall de Castellfollit (Poblet)
 
 El Comitè de Natura, gràcies a la col·laboració
d'alguns escaladors, es vas assabentar  que s'estava
limitant l'escalada a la vall de Castellfollit, dins del
paratge natural d'interès nacional (PNIN) de Poblet.
Després de posar-se en contacte amb la direcció
d'aquest espai natural, es va poder confirmar que
s'aplicava una limitació preventiva fins que
properament una comissió d'entitats relacionades amb
el PNIN elabori una proposta de regulació. Aquesta
comissió, a la qual la FEEC ha estat convidada, s'ha de
convocar durant el 2006 i hauria de produir una
regulació coherent.
 
 Altres regulacions
 
 - A principis d'any el Servei de Protecció de la Fauna
del Departament de Medi Ambient va senyalitzar la
zona entre els canals del Príncep i Paralímpics al Gra
de Fajol Petit (espai d'interès natural del Freser-
Setcases) per evitar que la presència d'escaladors a
prop dels nius de grans rapinyaires n'afecti la
reproducció (publicat a aquesta web el mes de febrer i
al núm. 199 de la revista Vèrtex).
 
 - Voltant de la via Pere Segura, a la roca de la Palleta,
al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. El
cartell indicador que hi havia a la base de la paret va
estar arrencat. 
 
 - A la Facu (Canyelles), es va detectar un niu amb
cries a la via Carme, al sector esquerre de la paret. 
 
 - Canvis a la regulació temporal d'escalar a les Roques
de Benet, per nidificació d'aus. Correspon a la part
esquerra del Castell de les Roques de Benet, i les vies
que quedaven afectades són entre la «via de la iaia» i
«la buitri» (totes dues incloses). El sector de la
Llastra, on estava regulat fins ara, passa a ser
escalable sense regulació. 
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 - Segons una comunicació rebuda de la Delegació de
Girona del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, es notificava que a la via
Ferrada dels Carcaixells (Baix Empordà) s'aplicaven
restriccions de pas en certs trams del recorregut,
alguns d'ells amb caràcter temporal i d'altres amb
caràcter definitiu. El motiu de les restriccions era la
preservació de la nidificació de les aus rapinyaires de la
zona. A aquest acord es va arribar després d'una
reunió mantinguda entre els representants de Medi
Ambient, els ajuntaments implicats i l'equipador de la
Ferrada. 8 d'abril de 2005.
 
 Comitè Català de Natura

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 2005
Durant l'any 2005 l'ICO ha realitzat diverses
activitats, les quals es relacionen a continuació:
 
 - 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 de la serralada
Litoral, el delta de l'Ebre, les 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
2005 s'han anellat un total de 64.439 ocells de 219
espècies.
 

 - Col·laboració en dos projectes internacionals del
seguiment de la migració mitjançant l'anellament: 1)
Progetto Piccole Isole sobre la investigació de la
migració primaveral; i 2) European-African song-bird
migration network sobre la recerca de la migració de
tardor.
 
 - Manteniment d'estacions d'anellatge anomenades
d'esforç constant (Constant Effort Sites) les quals, amb
una metodologia estandarditzada, fan un seguiment de
l'avifauna al llarg de l'any (projecte SYLVIA) per tal
de copsar variables demogràfiques i les seves relacions
amb els canvis ambientals. Èxit reproductor,
supervivència i estructura de la població segons classes
d'edats són aspectes que varien en el temps i que es
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relacionen amb la qualitat de l'hàbitat i, per tant, són
eines d'aplicació directa en la gestió.
 
 - 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.
 
 - Projecte PERNIS. Durant la tardor de 2005 s'ha dut
a terme per segon any el seguiment de la migració
postnupcial de rapinyaires i aus planadores a
Catalunya mitjançant la xarxa d'estacions que formen
part del projecte PERNIS. En total van funcionar 23
estacions de seguiment i es van comptabilitzar 3.714
exemplars.
 
 - Realització de cursos de formació, campanyes de
divulgació de l'anellament científic d'ocells i
manteniment d'arxius amb anellaments i
recuperacions.
 
 - 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; i 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 (vegeu l'apartat de
publicacions).
 
 - Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-
2002. S'ha editat aquesta obra en la qual hi han
participat un total de 518 ornitòlegs que han cobert els
385 quadrats UTM de 10 x 10 km en què es va
dividir Catalunya. L'atles, publicat conjuntament per
l'Institut Català d'Ornitologia i Lynx Edicions, té 640
pàgines i explica de forma detallada la distribució i
l'estatus de les 232 espècies que han nidificat a
Catalunya durant el període d'estudi. Els mapes de
distribució mostren les evidències de reproducció
(possible, probable-segura i estival no reproductor) en
comparació amb els darrers 20 anys. A més, per a
moltes espècies hi figura un mapa d'índex
d'abundància que mostra la probabilitat de detectar
l'espècie en qualsevol punt de Catalunya. Finalment,
aquesta obra, per primera vegada, aporta estimacions
poblacionals força acurades per a totes les espècies
nidificants de Catalunya. 
 
 - Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern. És un nou
projecte de l'ICO que s'ha de  realitzar durant el
període 2006-2009 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. El seu objectiu
principal és conèixer la distribució i abundància de les
espècies d'ocells presents a l'hivern a Catalunya.
Aquest projecte, continuació de l'Atles dels ocells
nidificants de Catalunya 1999-2002, també pretén
elaborar mapes de densitat d'alta resolució, estimar la
població catalana de cada espècie, conèixer la seva
ecologia i determinar l'estatus de conservació de les
poblacions hivernals. A més, atès que l'hivern és un
període molt variable d'un any a un altre o fins i tot
dins d'un mateix any, aquest atles vol també reflectir
aquesta variabilitat temporal. Durant el segon
semestre de 2005, l'ICO ha treballat en el disseny de
la metodologia d'aquest projecte.
 
 - 30è aniversari de l'entitat. El cap de setmana del
18, 19 i 20 de novembre, l'ICO va celebrar el 30è
aniversari a la ciutat de Girona. L'acte va aplegar
prop de 200 persones i va incloure diverses
conferències a càrrec d'investigadors de gran renom
internacional. Així mateix, es van efectuar diverses
comunicacions orals sobre els orígens històrics de
l'associació i l'anellament dels ocells a Catalunya i
també es van lliurar diversos guardons a persones i
institucions que han tingut un paper rellevant en el
desenvolupament de l'entitat.
 
 
 - 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 l'any. Aquesta revista s'intercanvia amb
altres institucions i entitats similars de 45 països. 
 
 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. Es
publica tres cops l'any.
 
 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 de 1996. Durant l'any 2005 s'ha publicat
l'anuari amb les dades de 2001 i s'ha fet un esforç
important per compilar les dades del període 2002-
2005, dades que apareixeran en un volum que s'ha de
publicar durant l'any 2006.
 
 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. 

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 2005
Enguany hem tornat a activar l'associació amb la
incorporació de socis nous amb empenta i ganes de fer
coses. Per això, les activitats que vam realitzar el 2005
són força escasses, i bàsicament han consistit en tallers
d'educació ambiental centrats en el consum
responsable i la gestió dels residus a les escoles
d'Esplugues de Llobregat.    A partir d'enguany les
activitats que volem posar en pràctica són:    -
Implantació d'agendes 21 escolars.   - Realització
d'ecoauditories escolars (aigua, energia, mobilitat,
biodiversitat, residus).    - Assessorament ambiental
d'actes públics.    - Organització d'activitats per a la
celebració d'esdeveniments ambientals: Dia Mundial
del Medi Ambient, Setmana Verda, Dia Sense Cotxes,
etc.   - Disseny d'itineraris i interpretació del paisatge
urbà.    - Campanyes de comunicació i sensibilització

ambientals dirigides a la població general i escolar.    -
Elaboració de materials didàctics de contingut
ambiental.   - Xerrades divulgatives adaptades a la
realitat dels assistents:
 Canvi climàtic i Kyoto; Desforestació i biodiversitat;
Agenda 21 local; Ecoturisme; Nova cultura de
l'aigua; Kyoto i l'energia del dia a dia; Consum
responsable; Estat del benestar, etc.    - Planificació i
muntatge d'exposicions.   - Organització i
desenvolupament de cursos de formació ambiental per
a professors i altres públics.
 
 - Tallers:Compostatge; consum responsable;
escombraries: reducció , reutilització i reciclatge; horts
urbans, energia; i aigua.     

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 2005
  Campanyes i actes reivindicatius
 
 - Tramvia de sang (primera quinzena d'agost)
 Organització d'un camp de treball internacional amb
la finalitat de rehabilitar el traçat de l'antic ferrocarril
de tracció animal de Cercs a Berga conegut com el
«tramvia de sang». L'organització del camp s'ha fet a
través del Servei Civil Internacional i ha comptat
amb la col·laboració econòmica dels ajuntaments de
Berga i Cercs i l'ajuda material del Consell Comarcal
del Berguedà. Hi han participat 15 cooperants d'arreu
d'Europa així com socis i amics del GDNB. Els
treballs han consistit en la neteja de la vegetació d'una
part del traçat del tramvia de sang i en la recuperació
d'alguns elements d'obra (ponts i murs).
 

 - La baga de Tor
 Denúncia dels treballs d'obertura de pistes forestals
a la serra de Catllaràs (espai inclòs dins del PEIN), dins
del terme municipal de la Pobla de Lillet. Les
denúncies han estat presentades davant de l'oficina
de Berga del Departament de Medi Ambient i
Habitatge i davant la fiscalia de Medi Ambient.
 
 - Pavimentació Rasos-Vallcebre
 Presentació d'al·legacions davant del Departament de
Medi Ambient i Habitatge a la proposta de
pavimentació del camí de Rasos de Peguera a Vallcebre
per afectació directa d'un cantador de gall fer.
 
 - Xarxa Natura 2000
 Presentació d'al·legacions davant del Departament de

Pàgina 221 de 288

mailto:gdnbergueda@hotmail.com
http://


Medi Ambient i Habitatge per incloure l'espai Vall de
Lord-Busa i Capolat dins la Xarxa Natura 2000.
 
 - Desdoblament C-16
 Sol·licitud al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques perquè respongui a les al·legacions
presentades a l'estudi informatiu del projecte de traçat i
estudi d'impacte ambiental del tram de la C-16 entre
Puig-reig i Gironella.
 
 - 2a Pedalada Popular
 16 d'octubre de 2005. Organització, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Berga i dins de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible, de la 2a Pedalada
Popular. Recorregut pels principals carrers de Berga
per impulsar l'ús de la bicicleta com a vehicle amb el
qual fer els desplaçaments dins la ciutat.
 
 - Concerts Verds
 Estiu del 2005. Col·laboració amb l'Orquestra
Berguedà en la realització dels Concerts Verds,
activitats que pretenen despertar la consciència de
vetllar pel nostre patrimoni natural després del
desastre que van suposar els focs de l'estiu del 1994.
 
 - El joc del contrafoc
 Subvenció als centres de secundària de la comarca que
han dut a terme, en un curs d'ESO, el «joc del
contrafoc». Els diners que han permès pagar aquest
taller provenen, en part, dels diners recollits durant els
Concerts Verds de l'any 2004. El taller, subvencionat
parcialment per la Diputació de Barcelona, ha estat
realitzat per Aprèn Serveis Ambientals.
 
 Activitats
 
 - Sortida ornitològica pel Baix Berguedà (23 de gener,
18 assistents)
 Recorregut pels voltants de l'estany de Graugés
(Avià) amb la finalitat d'observar i identificar ocells en
ambients diversos: estanys, camps, riberes.
 
 - Sortida amb raquetes (13 de febrer, 25 assistents)
 Passejada amb raquetes de neu pels Rasos de
Peguera. Identificació d'espècies animals a partir dels
rastres: petjades, excrements, restes de menjar,
plomes, etc.
 
 - De Vilada a Sobrepuny (13 de març, 21 assistents)
 Caminada pel sector més occidental de la serra de
Catllaràs que permet l'observació d'una interessant
diversitat de comunitats forestals: alzinars, rouredes,
teixos, pinedes de pi roig i fagedes.
 
 - La memòria dels arbres (24 d'abril, 13 assistents)
 Introducció a la dendrocronologia, és a dir, a la
ciència que ens permet conèixer dades del clima i de
l'ecologia de temps passats a partir dels anells de
creixement dels arbres. Sortida a la serra d'Ensija per

fer el treball de camp.
 
 - Els camins de la vall de Peguera (8 de maig, 15
assistents)
 Sortida per la vall dels Graus de Peguera, un dels
barrancs càrstics més espectaculars de Catalunya.
 
 - Les papallones del Baix Berguedà (5 de juny, 12
assistents)
 Recorregut pels voltants de Gironella, on es duu a
terme un dels itineraris de la xarxa CBMS (Catalan
Butterfly Monitoring Scheme). Observació i
identificació de papallones diürnes i ús d'aquests
organismes com a bioindicadors.
 
 - Plantes medicinals de la vall del Llobregat (17 de
juliol, 7 assistents)
 Sortida per conèixer les plantes medicinals més
importants que trobem a la vora del Llobregat entre
Puig-reig i Gironella.
 
 - Sortida al Catllaràs (14 d'agost, 14 assistents)
 Caminada per les fagedes del sector més occidental
de la serra del Catllaràs: de la Tor a Sant Romà de la
Clusa.
 
 - El tramvia de sang (18 de setembre, 16 assistents)
 Visita al tram del tramvia de sang que s'ha rehabilitat
durant l'estiu gràcies al treball realitzat per voluntaris
d'arreu d'Europa. Aquests voluntaris han participat en
un camp de treball internacional realitzat gràcies a la
col·laboració del Servei Civil Internacional, els
ajuntaments de Berga i Cercs, i el Consell Comarcal
del Berguedà.
 
 - Recollida de bolets (1 d'octubre, 10 assistents)
 Sortida per recol·lectar bolets a fi de col·laborar amb
l'exposició micològica que cada any realitza l'Agrupació
Micològica Berguedana durant la Festa dels Bolets.
 
 - 4a recollida de deixalles al bosc (13 de novembre,
30 assistents)
 Activitat per posar de manifest l'actitud incívica que
té molta gent quan va al bosc. Es va fer a la carretera
vella de Berga a Cercs i va comptar amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Berga.
 
 - Els guarans de Fuïves (4 de desembre, 18 assistents)
 Visita al nucli zoològic de Fuïves per conèixer les
característiques dels rucs catalans, la història d'aquesta
raça i com es reprodueixen.
 
 Participació en actes diversos
 
 1. Fira de l'1 de Maig (30 d'abril i 1 de maig) a
Berga. Organitzada per l'Ajuntament de Berga.
 
 2. Articles de premsa (durant tot l'any). Amb una
periodicitat mensual, membres del GDNB publiquen
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articles al Berguedà Setmanal, suplement de cap de
setmana per a la comarca del Berguedà del diari Regió7.
   

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 2005
1. Activitats d'educació ambiental   - Activitats i
estades escolars d'educació ambiental 
 Durant el 2005 s'han realitzat un total de 23 activitats
d'educació ambiental dirigides a infants i joves en edat
escolar. La durada d'aquestes activitats ha estat des de
mig dia fins a estades de cinc dies. En total han
participat en aquestes activitats 1.154 infants i joves.
Les estades escolars s'han realitzat a diferents
equipaments de la comarca preparats per acollir
grups: 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 realitzades 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.   A finals del 2005
es va col·laborar amb la Societat Catalana d'Educació
Ambiental (SCEA) per provar el joc «Els camins de
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l'aigua dolça» amb diferents grups d'alumnes
d'escoles de la comarca i també de les estades.   -
Activitats de lleure d'educació ambiental 
 Durant el juliol del 2005 es va organitzar un casal
d'estiu a Sant Joan de les Abadesses, uns campaments
de natura a Ogassa i unes colònies a Llanars amb un
total de 135 infants participants.   Durant el curs 2005-
2006 l'entitat va organitzar i coordinar les activitats
extraescolars de l'escola Abadessa Emma de Sant
Joan de les Abadesses.   Al llarg de l'any 2005 es van
organitzar 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.   
 2. Gestió d'equipaments d'educació ambiental   -
Centre d'interpretació dels ecosistemes fluvials El Molí
Petit 
 Aula-taller de natura i centre d'interpretació ambiental
situat a l'antic molí fariner de Sant Joan de les
Abadesses. Aquest centre, actualment en adequació,
vol ser un equipament de referència per a la divulgació
i l'estudi de l'ecosistema de ribera i la utilització de
l'aigua com a font d'energia.    - 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.   3. Camps de
treball de recuperació del patrimoni   Des de l'estiu
del 2003, amb la col·laboració de diferents ajuntaments
de la comarca i de la Secretaria General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya, s'han organitzat
diferents camps de treball amb joves per recuperar el
patrimoni històric i cultural i millorar l'entorn natural
del Ripollès. Durant el darrer camp, l'estiu del 2005,
es va poder recuperar part del canal, la bassa i la
resclosa d'un antic molí fariner d'origen medieval a
Sant Joan de les Abadesses.   4. Visites i rutes guiades
  Des del 2002 el CEA Alt Ter ha realitzat 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
assisteixen anualment a les nostres visites guiades
unes 500 persones (la majoria ha participat en família i
col·lectius organitzats) d'edats compreses entre els 6 i
els 70 anys.   5. Accions de divulgació i protecció del
medi ambient   A petició de diferents ens locals, durant
l'any 2005 s'han realitzat els següents projectes i
activitats de divulgació i protecció del medi ambient:   -
Disseny de plafons educatius sobre el paratge natural
del pantà de Cal Gat (Sant Joan de les Abadesses). Es
van dissenyar dos plafons educatius amb l'objectiu de
donar a conèixer les principals espècies d'arbres que
constitueixen el bosc de ribera i les seves funcions.
Aquest paratge forma part de la Xarxa Natura 2000 i
és una de les zones humides d'especial interès de
protecció sobretot perquè és refugi important per a les
aus aquàtiques i migratòries.   - Punt d'informació

ambiental de Sant Joan de les Abadesses. S'ha
participat en la posada en marxa del sistema de
recollida selectiva a domicili «porta a porta» a Sant
Joan de les Abadesses. L'entitat ha realitzat tasques
d'informació i ha organitzat activitats divulgatives
adreçades als vilatans per promoure la recollida
selectiva del municipi.   
 6. Disseny i promoció de rutes de senderisme   A
petició de diferents ens locals, durant l'any 2005 s'han
realitzat diferents treballs per promoure el senderisme
dins la comarca. A continuació es detalla cadascuna
d'aquestes propostes:   - Itineraris naturalístics per la
vall de Camprodon. Disseny de sis itineraris
naturalístics, amb l'edició de les seves guies
corresponents, per donar a conèixer el ric patrimoni
natural de la vall de Camprodon i sensibilitzar la
població local i els visitants sobre la necessitat de la
seva conservació. Aquest projecte és promogut per la
Mancomunitat de Municipis de la vall de Camprodon.
  - Volta al Capsacosta: itinerari de descoberta del
patrimoni natural de Sant Pau de Segúries.
Senyalització i condicionament d'un itinerari
naturalístic autoguiat pels voltants de la serra del
Capsacosta a Sant Pau de Segúries. En total hi ha 12
quilòmetres d'itinerari senyalitzat amb la seva guia
descriptiva corresponent.    - Ruta de les mines:
itineraris per a la recuperació del patrimoni miner de la
vall del Freser. Identificació i catalogació d'antics
camins miners i de les explotacions extractives
localitzades a la vall del Freser. Posteriorment es va
realitzar el disseny i la senyalització corresponent
d'onze itineraris de descoberta circulars que uneixen
les zones mineres. En total s'han senyalitzat més de
70 quilòmetres de camins i s'han catalogat una
seixantena de galeries i mines a cel obert. L'objectiu
del projecte és donar a conèixer el ric patrimoni
miner de la vall del Freser i fomentar-ne la recuperació
i conservació. Aquest projecte s'ha realitzat per encàrrec
del Consorci Ripollès Desenvolupament i els cinc
municipis de la vall.   - Itinerànnia - Xarxa de senders
Ripollès, Garrotxa i 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 que
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 altres dues comarques.

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 2005
Campanyes   En conveni amb el Consorci per a la
Gestió de Residus Sòlids Urbans de Menorca (CRSU):   
- Recollida de fluorescents, tòners i cartutxos
d'impressió.    - Recollida de RAEE.   - «Feim compost
a casa», 2a edició de la campanya de compostatge
casolà.   Consorci Mestral-Gob:   - Campanya per a la
reducció de bosses de plàstic en mitjanes superfícies.  
 Projectes educatius   - Participació en el programa
educatiu «Obrint portes» de l'àrea d'educació de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb
l'activitat ofertada a alumnes de primària «L'ecoparc i
Mestral, una alternativa a la gestió dels residus a

Ciutadella».
 
 - Participació en el programa «Salut Jove» del
Departament de Benestar Social del Consell Insular
de Menorca (CIMe) amb dues activitats dirigides a
educació primària, persones adultes i famílies:
«L'ecoparc de Ciutadella» i «Reutilitza amb Mestral».
   Altres 
 
 - Gestió de deixalleries:    - Ecoparc de Ciutadella.   -
Punt verd d'Alaior.
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 - Continuïtat del projecte d'agricultura ecològica al
barranc d'Algendar (inscrit al Consell Regulador
d'Agricultura Ecològica de les Illes Balears).
 
 - Renovació de l'autorització per part del Govern de les
Illes Balears, com a gestors dels següents residus
perillosos: tòners, fluorescents, CFC i piles. 
 
 - Recollida de cartró al casc antic de Ciutadella, en
conveni amb l'Ajuntament. 
 
 - Continuïtat dels tallers de recuperació de roba,
fusteria i electrodomèstics. 
 
 - Nous punts de venda de productes de comerç just:
botigues solidàries «S'altra Senalla». 
 
 - Punts de venda amb productes i materials
reutilitzats: dues naus i quatre botigues de roba de
segona mà «De mà a mà».

Mestral-Càritas Diocesana de Menorca
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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 2005
Durant el 2005, Brea Grup d'Opinió i Recerca va
aprofundir en els seus objectius de difusió del
patrimoni natural i cultural del municipi d'Abrera
mitjançant diverses activitats, bona part de les quals es
van portar a terme amb la col·laboració d'altres entitats
i institucions:
 
 - Projecte de recuperació i gestió de l'entorn fluvial del
riu Llobregat al seu pas per Abrera, i assessorament a
l'Ajuntament del municipi. Habilitació d'horts de
lloguer, idees per a la recuperació de les masies de Can
Morral i Sant Hilari, etc.
 
 - Exposició «Els anys de la Purlom», una reflexió sobre
el pas de l'Abrera rural a l'Abrera industrial i els
canvis econòmics, demogràfics, ambientals i de
planificació territorial que ha comportat. Es van

programar xerrades i col·loquis paral·lels que van
comptar amb la participació d'unes 500 persones.
 
 - Participació i suport en els actes convocats per la
Campanya Ciutadana Contra el Quart Cinturó, una
infraestructura que afecta el nostre municipi.
 
 - Participació en les comissions de temàtica ambiental i
urbanística durant el procés de participació ciutadana
per a la redacció del Pla estratègic local d'Abrera.
 
 - Inici de les gestions perquè l'Ajuntament impulsi la
redacció d'un catàleg de patrimoni històric, cultural i
natural d'Abrera. 

Brea, Grup d’Opinió i Recerca
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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 2005
- Informació per a la custòdia   Creació de l'aplicació «El
perquè de la custòdia» consultable a la pàgina web, que
explica d'una forma senzilla i interactiva els objectius
de la custòdia. Adaptació de l'inventari d'iniciatives de
custòdia per consultar-les de forma interactiva en línia.
 
 Creació de la pàgina web de la IV reunió de la XCT.
 
 Publicació de la guia Oportunitats per a la custòdia del
territori als municipis. Guia pràctica per a

ajuntaments i entitats locals.
 
 Publicació de dotze butlletins electrònics mensuals
Custòdia de 30 en 30 i edició impresa d'un número
extraordinari amb les conclusions de la jornada «Gestió
forestal i custòdia del territori», coorganitzada amb el
CTFC (Solsona, desembre de 2004). 
 
 Creació de la caixa d'eines, una iniciativa inclosa en
l'estratègia de reforçament i capacitació de les entitats
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de custòdia de Catalunya.   - Formació i qualitat en la
custòdia   Celebració de la IV reunió de la Xarxa de
Custòdia del Territori, del 17 al 20 de novembre a Cassà
de la Selva, que va comptar amb la presència de 124
participants. Sessions introductòries, ponències, tallers
pràctics, taula rodona, debat i sortida de camp, així com
un programa d'activitats paral·leles, tot sota el lema
«Voluntat de conservar».
 
 Organització del curs «Conservant tot conreant» (Vic,
12 i 13 març), del I cicle de sortides tècniques de la
XCT (Canet- Sant Nazari, 9 d'abril; Sadernes, 21 de
maig; Sils, 11 de juny) i coorganització del seminari de
seguretat jurídica dels contractes privats per a la gestió i
conservació de finques rústiques, juntament amb el
Col·legi de Registradors de Catalunya (Barcelona, 6
d'octubre).
 
 Coorganització, juntament amb la Québec - Labrador
Foundation, del primer intercanvi entre Catalunya i
Nova Anglaterra del 17 al 27 de març.
 
 Contactes i intercanvis d'informació i experiències
amb altres organitzacions similars, com també
participació en congressos i jornades, 17 vegades com
a ponents i 32 com a participants.    - Assessorament i
suport a iniciatives de custòdia   La XCT assessora
propietaris i entitats de custòdia, i també realitza
assessoraments contractats.
 
 Desenvolupament i definició dels nodes d'expertesa de
la XCT, un programa creat per fomentar la participació
d'empreses, ONG de serveis i professionals per donar
suport a les entitats de custòdia membres i altres
organitzacions afins a la custòdia. Podeu consultar
més informació a la web
http://www.custodiaterritori.org/experts.php.   -
Recerca i desenvolupament per a la custòdia del
territori   Elaboració de l'informe «El mercat de
custòdia del territori. Catàleg inicial i oportunitats de
desenvolupament», on es fa una primera anàlisi de la
situació de productes i serveis que poden configurar
aquest mercat elaborat en finques amb acords de
custòdia a Catalunya, les illes Balears i Andorra.
 
 Elaboració del segon inventari d'acords i entitats de
custòdia de Catalunya, les illes Balears i Andorra, que
recull un total de 235 acords de custòdia en finques
privades i públiques a càrrec de 61 entitats de custòdia.
Aquests acords sumen una superfície de 101.578 ha.
Com a novetat, l'inventari inclou una versió interactiva
consultable a través del web de la XCT
(http://www.custodiaterritori.org/inventari).   - Impuls
de la custòdia del territori   Desenvolupament
legislatiu en pro de la custòdia, amb contactes amb Unió
de Pagesos i el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca. 
 
 Participació en diversos processos de redacció de nova

legislació.
 
 Inici del Pla de viabilitat de captació de fons.
 
 Promoció del Programa de Nous Jaciments d'Ocupació
a través de la concreció de tres convenis de
col·laboració amb l'Associació Hàbitats - Projecte Rius,
Grup de Natura Freixe i SEO/BirdLife. 
 
 Creació del grup de treball de comunicació per aportar
idees pràctiques i serveis útils per a les entitats de
custòdia.    - Difusió de la custòdia del territori  
Celebració de la segona jornada de portes obertes a la
XCT (Vic, 4 de març).
 
 Presència en mitjans de comunicació per divulgar la
custòdia del territori.
 
 Creació de l'exposició itinerant de la custòdia del
territori, que està disponible per a totes aquelles
institucions interessades (consulteu-ne la
disponibilitat).   - I també...
 
 La XCT rep el Premi Centre d'Estudis Comarcals del
Baix Llobregat.
 
 Donatiu del 0,7 % del seu pressupost per al projecte
de recuperació de 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 2005
La sensibilitat, el respecte i el coneixement del medi
ambient són els eixos que vertebren l'activitat de la
Comissió de Natura de l'Institut d'Estudis Vallencs.
 
 - No et perdis: curs d'orientació i cartografia.  
Dimecres 16 de març: Què és l'orientació? Mètodes
naturals d'orientació i principis teòrics de la brúixola.   
Divendres 18 de març: El mètode de posicionament
global: el GPS.   Diumenge 20 de març: Sortida de
camp per posar en pràctica els sistemes d'orientació.   
Les sessions van anar a càrrec de Roger Olivé Olesti,
llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat
de Lleida.

 
 - 15 de març: Conferència «La pilota de carboni, la
porta de l'espai» a càrrec de Josep Maria Campanera,
doctor en Química per la URV.
 
 - 14 d'octubre: La Regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Valls va organitzar a la nostra seu, i
amb la col·laboració de l'IEV, la conferència «El
compostatge casolà», que va anar a càrrec de la nostra
ponent de natura, Dèlia Batet.
 
 - 19 d'octubre: Conferència «Els fruits de tardor dels
nostres boscos, usos i costums» a càrrec del Dr. Martí
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Boada. El 20 de novembre tenia lloc la sortida de
camp corresponent a aquesta conferència, de
Prenafeta a Figuerola del Camp.
 
 - Altres activitats de la comissió han estat:   Resolució
del 17è Premi de Natura, dotat amb 3.400 euros, i
convocatòria de la 18a edició.
 
 Participació en la redacció del projecte de parc natural
de les muntanyes de Prades.
 
 Proposta de contemplar els torrents i les rases
existents a Valls en els estudis de redacció dels espais
naturals a preservar de la diagnosi de la planificació
dels espais fluvials de la conca del riu Francolí.

Institut d'Estudis Vallencs (IEV)
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OBSERVATORI SOCIOAMBIENTAL DE
MENORCA (OBSAM)

OBSERVATORI SOCIOAMBIENTAL DE MENORCA (OBSAM)
Camí des Castell, 28
07702 MAÓ
MENORCA
Telèfon: 971351500
Fax: 971351642
E-mail:
Web:
             smn.obsam@cime.es
          www.obsam.cat
www.ime.cat

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

Nombre d'associats:                                   140 membres

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Institut Menorquí d'Estudis, Consell Insular de
Menorca, Agència de la Reserva de Biosfera

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

Persones o grups socials a qui s'adreça:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Ús de l'aigua, Ordenació del
territori, Estudi del medi natural, biodiversitat i
animals salvatges, Medi marí i submarí, Comunicació i
educació ambiental

Objectius:
L'Observatori Socioambiental de Menorca és un
projecte de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) al
servei de la reserva de biosfera de Menorca.
L'OBSAM és un instrument de recollida i d'anàlisi
d'informació d'àmbit local. 
 
 Vol ser també un element de contribució a l'observació
del canvi global. Funciona com una xarxa d'entitats i
persones interessades a obtenir i millorar indicadors
fiables i realistes sobre els diversos temes que formen
part de la preocupació a favor de la sostenibilitat,
entesa com l'objectiu de fer possible el benestar humà
sense malmetre els recursos naturals.

Memòria d'activitats de l'any 2005
1. Institucions
 
 1.1 Reunions de la Comissió Científica de la Reserva
de Biosfera
 
 El director de l'OBSAM ha assegurat la Secretaria de
la Comissió Científica de la Reserva de Biosfera de
Menorca, un òrgan format per representants de les
diverses seccions de l'IME.    1.2. Col·laboració i
participació en òrgans tècnics
 
 El director de l'OBSAM és membre i participa a les
reunions de la Comissió Tècnica de la Reserva de la
Biosfera del Consell Insular de Menorca.

 
 El responsable de seguiment del medi natural de
l'OBSAM és membre de la Junta Assessora del Parc
Natural de l'Albufera des Grau, de la Comissió de
Seguiment del CARB (contracte agrari de la reserva
de biosfera) i de la Comissió de Seguiment del projecte
LIFE-basses del Consell Insular de Menorca.   2.
Publicacions i activitats de divulgació i sensibilització
 
 2.1. Documents de treball de l'OBSAM i articles
 
 La sèrie «Documents de treball de l'OBSAM» està
destinada a recollir monografies o altres tipus de
textos que desenvolupen o detallen la informació de
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l'observatori o prenen un enfocament més de
«diagnòstic» sobre algun tema relacionat amb la
sostenibilitat. Els documents de treball estan
disponibles al web http://www.obsam.cat en format
PDF, si bé també es poden demanar en un format
d'autoedició en paper. L'apartat d'articles científics
també ha augmentat durant aquest curs, amb articles
sobre economia i mobilitat.   2.2. Ponències,
comunicacions i pòsters
 
 La participació dels col·laboradors de l'OBSAM en
jornades i congressos genera aquest tipus de
documents que també es poden trobar al web, en
format PDF.   2.3. Consultes realitzades per entitats,
particulars i periodistes
 
 Durant el curs s'han atès un total de 42 consultes de
diverses administracions locals, entitats privades o
particulars que s'han adreçat a l'OBSAM per obtenir
informació o consell sobre fonts d'informació. També
s'ha atès un nombre indeterminat de periodistes,
s'han realitzat dues rodes de premsa i s'han difós tres
notes de premsa, s'han publicat quatre «actualitats
ambientals» al web i els mitjans de comunicació s'han
fet ressò de les informacions del web de l'OBSAM en
moltes ocasions i sobre els temes més diversos.   3.
Beques de l'OBSAM
 
 Durant el curs 2005/06 s'ha convocat i concedit una
beca de col·laboració amb l'OBSAM a Ricard Borràs,
ambientòleg i llicenciat en Ciències del Mar que està
col·laborant en l'actualització d'indicadors, la memòria
dels indicadors del PTI, el seguiment del medi marí i
qüestions relacionades amb el paisatge. També s'ha
renovat la beca anual que rep Oscar García pel seu
projecte «Estacions d'esforç constant: seguiment dels
passeriformes nidificants a Menorca».   4. Projectes
amb conveni i altres col·laboracions amb institucions
 
 S'ha continuat amb el projecte ja iniciat el curs
anterior de bioindicadors del medi marí. Marta Sales,
biòloga del centre de Blanes del CSIC realitza a
Menorca una investigació dirigida per Enric
Ballesteros sobre les possibilitats de certes algues
d'actuar com a bioindicadors de la contaminació. Atès
l'interès del tema per a un futur seguiment del medi
marí per part de l'OBSAM, s'ha signat un conveni de
col·laboració amb el CSIC en el qual l'Institut
Menorquí d'Estudis es declara entitat promotora de la
investigació i aporta un 20% del cost del treball de la
investigadora.
 
 BMS (Butterfly Monitoring System). Es tracta d'un
acord sense contrapartides econòmiques però d'utilitat
científica. El seguiment de les papallones diürnes no
només té importància per generar indicadors de
caràcter local, sinó també com a contribució a
l'observació del canvi global. El grup català del BMS
ens ha ofert formació i canalitza les informacions

recollides a Menorca al conjunt de la xarxa europea.
 
 Durant el curs 2004-05 es va realitzar un treball
específic de l'OBSAM sobre indicadors econòmics, a
càrrec d'Alfons Méndez. Aquest projecte, fruit de la
col·laboració múltiple de la presidència del CIMe, del
Departament d'Economia del CIMe, de Sa Nostra i
del Centre de Recerca Econòmica (CRE, de Sa Nostra i
la UIB), no ha tingut continuïtat per l'elevat cost en
relació amb els objectius i perquè aquests estaven
excessivament marcats per la conjuntura econòmica, un
àmbit d'estudi fora de les prioritats de l'OBSAM.
Tanmateix aquell projecte ha deixat un bon resultat
que ha pres forma en aquest curs en deu articles sobre
la situació econòmica de Menorca i ha fet emergir noves
variables de gran interès, algunes de les quals
l'OBSAM ha incorporat als seus indicadors i
s'actualitzaran periòdicament (altes i baixes a la
Seguretat Social per municipis, com un exemple
important).
 
 Durant el curs s'ha dut a terme la primera fase d'un
estudi titulat «Investigació aplicada sobre el seguiment
de la gestió dels recursos hídrics pel sector agrari de
Menorca». Aquest projecte ha de permetre avançar cap
a un sistema de seguiment que permeti l'estimació d'un
balanç hídric anual de Menorca, atès que, ara per ara,
l'ús de l'aigua per a l'agricultura és una de les
principals incògnites. Aquesta primera fase ha consistit
en la instal·lació de comptadors en algunes finques
pilot i l'establiment d'acords amb propietaris per
poder obtenir dades sobre l'explotació agrària durant els
propers tres anys. Ha estat possible gràcies a la
subvenció atorgada per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca del Govern balear.   5. Encàrrecs i contractes
 
 Durant aquest període s'han rebut els següents encàrrecs
per part de tercers:
 
 El Departament d'Ordenació del Territori ha
encarregat a l'OBSAM el càlcul i els comentaris
metodològics del sistema d'indicadors previstos en el
Pla de seguiment de l'aplicació de Pla territorial insular
(PTI). Això s'ha fet, durant el curs, en dues ocasions, ja
que durant el darrer trimestre de 2005 es va fer el
treball corresponent a 2004 i durant el primer
semestre de 2006 s'ha fet el referit a l'any 2005, que
es lliurarà com a versió definitiva molt properament. 
 
 Per una altra banda, el Departament de Medi
Ambient i RB del CIMe ha aportat un ajut per al
projecte de SIG de cobertes i usos del sòl de Menorca,
escala 1:5000, que durant aquest curs ha entrat en la
seva darrera fase i que s'espera finalitzar cap a finals
de 2006.    6. Participacions en congressos, cursos,
seminaris o similars
 
 Les persones de l'equip de l'OBSAM participen
habitualment en trobades científiques i tècniques en
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qualitat de ponents, assistents o participants a taules
rodones. Destaquem les següents:
 
 - Participació de Cati Pons a la trobada VOLCAM dels
projectes basats en voluntariat ambiental que han
rebut finançament per part de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, a València, l'octubre de 2005.
 
 - Sergi Marí actuà com a relator de l'àmbit 1, Paisatge
rural: herència i transformació, en el Vè Congrés de
la CCEPC (Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana) dedicat a paisatge, territori i societat.

Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM)

Pàgina 235 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

COL·LECTIU ECOLOGISTA BOSC VERD

COL·LECTIU ECOLOGISTA BOSC VERD
Carrer Escorxador 19-21
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALT PENEDÈS
Telèfon: no en tenim
Fax: no en tenim
E-mail:
Web:
             boscverd@impacte.com
          boscverd@impacte.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1986

Nombre d'associats:                                   200

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Estem adherits exclussivament a Ecologistes de
Catalunya (EdC).

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              nacional i comarcal

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,
Boscos, incendis forestals i reforestació

Objectius:
Som una entitat ecologista de l'Alt Penedès totalment
independent, sense vinculacions de caire polític ni
econòmic. Volem apropar-nos a una societat més
igualitària, ecològicament sostenible i més democràtica.
Formem part d'Ecologistes de Catalunya i
col·laborem amb els col·lectius de la comarca que
treballen per la preservació del medi ambient i per la
defensa del territori. Els nostres esforços i activitats
van encaminats a protegir i millorar el medi ambient, i
engloben temes tan diversos com la preservació dels
espais naturals, la gestió dels residus, la mobilitat, la
problemàtica d'algunes infraestructures, el creixement
urbanístic insostenible, la contaminació dels rius, etc. 

Memòria d'activitats de l'any 2005
El nostre treball aquest 2005 s'ha estructurat en dos
àmbits, un àmbit de sensibilització i un àmbit de denúncia
o reivindicació.   Àmbit de sensibilització 
 
 - Hem realitzat nombroses xerrades, debats,
exposicions, presentació de llibres, articles de difusió,
etc., per contribuir a la conscienciació de la ciutadania
cap a les problemàtiques ambientals i les possibles
alternatives o solucions.
 
 - Hem realitzat propostes de millora i de preservació
dels espais naturals de la comarca. 
 
 - Hem fomentat el coneixement del territori amb
activitats populars i lúdiques com ara caminades,

bicicletades, visites als centres de recuperació
d'animals salvatges, instal·lació de caixes niu,
repoblacions forestals, etc. 
 
 - Hem donat resposta a les consultes que particulars o
entitats ens han fet sobre qüestions ambientals.   Àmbit
de denúncia i mobilització
 
 - Hem fomentat i participat en la mobilització popular
en aquells casos en què determinats projectes
(d'infraestructures, urbanístics, industrials, d'extracció,
etc.) amenacen o han amenaçat seriosament el medi
ambient o la salut de les persones, com és el cas de
diversos planejaments urbanístics de diferents
municipis de la comarca, d'algunes infraestructures
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(quart cinturó, TGV, desdoblaments i noves autovies),
etc.
 
 - Hem denunciat activitats il·legals i contaminants,
tant d'empreses privades com de l'Administració.
 
 - Hem realitzat el seguiment administratiu d'alguns
projectes per tal de poder introduir millores en l'àmbit
ambiental, o bé per a demanar-ne la retirada
mitjançant la presentació d'al·legacions i recursos, etc.
 
 També hem fet el seguiment del Pla director de l'Alt
Penedès.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd
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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 2005
L'entitat desenvolupa diferents programes,
subprogrames i activitats que poden ser bàsicament
inclosos en els àmbits següents:
 
 - Educació no formal   - Educació formal   - Turisme
rural   - Inserció sociolaboral (en professions lligades al
turisme rural i el medi ambient)   - Intercanvi
internacional    Actuacions ordinàries d'EA
 
 En l'educació ambiental i l'oci i amb la col·laboració de
la Secretaria General de Joventut, activitats pròpies
d'educació ambiental. 
 

 En 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. El medi natural es reflecteix
mitjançant plafons explicatius.
 
 Pel que fa a la inserció sociolaboral lligada a
professions relacionades amb el medi ambient que
desenvolupem amb la col·laboració del Departament
de Treball, lògicament l'actuació és important dins la
temàtica tractada.    Activitats extraordinàries d'EA
durant l'any 2005
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 Xerrades per intercanviar coneixements sobre la
sostenibilitat de la cultura tradicional i popular
catalana vers el medi ambient.
 
 Nou jaciment d'ocupació al Barcelonès anomenat
«Estació d'anellament per a l'educació ambiental» que,
amb la problemàtica de la grip aviària, s'ha reconvertit
en «El món dels ocells». 
 
 Activitat de convivències ecumèniques entre joves
de diferents religions per intercanviar opinions sobre
les diferents visions del respecte cap al medi ambient.
 
 Elaboració d'un recurs educatiu per a l'educació no
formal relativa a les energies renovables i la nova
cultura de l'aigua a la llar.

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 2005
L'Escola del Mar és el principal projecte educatiu del
Centre d'Educació Ambiental Mas d'en Pedro i està
dirigit als alumnes en les etapes infantil, primària i
secundària. Les activitats educatives es realitzen en una
masia catalana del s. xvi, a Cubelles, molt propera a la
platja que porta el mateix nom -l'Estanyot del Mas
d'en Pedro-, un lloc propici per donar a conèixer el
medi litoral i marí del Garraf. La presencia
d'esculleres i zones de roca fa que apareguin molts
animals que han convertit aquests espais en els seus
llocs de vida habitual, per la qual cosa són fàcilment
observables (estrelles de mar, eriçons, cogombres de
mar, crancs, etc.). La seva proximitat a Vilanova i la
Geltrú permet també l'estudi de la presencia de

l'home i l'explotació de recursos mariners a través
d'activitats de la pesca tradicional.
 
 Els darrers canvis que ha patit el paisatge en aquest
indret, sobretot a partir de la implantació d'activitats
industrials, fa que els estudis de canvis de paisatge i la
seva interpretació siguin molt enriquidors.
 
 Per últim, la gran quantitat de recursos de què
disposa l'equipament permet realitzar moltes
activitats, que afavoreixen el contacte amb l'entorn i
l'educació dels infants i els joves en la seva relació amb
el medi.

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 2005
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.    
Voluntariat ambiental  Gràcies al suport de la CAM,
durant l'estiu s'han realitzat dos projectes de
voluntariat.   1. Amb el títol de «Senders ornitològics
per la Marina Baixa, amb voluntariat ambiental» hem
realitzat un voluntariat amb el qual volem aconseguir
que la gent conega millor la zona de la Marina Baixa
i, a banda de disfrutar d'un bon passeig, puga ser més
conscient d'allò que està veient.  2. Amb el títol «Rutes
pel Mas de la Monja. Valors històrics i ambientals», el
Grup Ecologista Xoriguer pretén aprofundir en els
coneixements sobre la zona. La realització l'any passat

d'un projecte Volcam al Mas de la Monja, titulat
«Restauració i habilitació del sistema hídric del Mas de
la Monja», despertà en el Grup Ecologista Xoriguer i
en gran part dels voluntaris una gran estima pel
paratge. I no sols pels magnífics valors ambientals que
atresora, sinó per la forma de vida que tenia la gent que
habitava els masos (la qual vam descobrir durant la
realització del voluntariat).     Jornades d'anellament
científic  Periòdicament, i durant tot l'any, es realitzen
jornades d'anellament d'ocells per diferents paratges
de les comarques alacantines, aprofitant algunes
jornades per portar xiquets i xiquetes i donar-los unes
lliçons sobre educació ambiental.     La natura és també
patrimoni  Davant de les fortes amenaces
urbanístiques, el grup ha realitzat una campanya en
premsa i ràdio per difondre la necessitat de salvar el
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patrimoni de les agressions que està sofrint.    
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.     Altres  - Rutes a
peu. Alguns caps de setmana s'aprofiten per conèixer
millor la comarca i es convoca la gent per realitzar
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 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, pel
seu mal ús i 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 pròpia 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 2005
Recerca i investigació
 
 - Estudi dels 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.     Millora de l'entorn natural
 - Projecte per la recuperació ambiental del riu Francolí
a la Sallida (Montblanc).     Educació ambiental
 
 - Campanya d'educació ambiental «Natura i Conca
05», 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 dibuix

anomenat «Dibuixa el teu entorn natural», destinat als
escolars de cicle inicial de la comarca; el concurs de
fotografia de natura anomenat «Fotografiant la natura
de la Conca»; el taller de rastres per als alumnes de
primer 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.  Febrer
 - Assemblea general de socis, el 12 de febrer.  Març
 - Presentació a les escoles del concurs de dibuix
«Dibuixa el teu entorn natural», de la campanya
d'educació ambiental «Natura i Conca 05».  -
Enviament de la circular als socis número 5 amb la
proposta d'activitats programades per a l'any 2005. 

Pàgina 243 de 288

mailto:info@chncb.cat
http://www.chncb.cat/


Abril
 - Sortida al paratge natural de Poblet, del barranc del
Titllar al tossal de la Baltasana, el 3 d'abril: el
recorregut el començàrem a l'àrea de lleure de les
Colònies. Tot seguit ens vam endinsar al barranc del
Titllar, on vam poder observar diferents tipus de
vegetació (alzines, castanyers, pi roig). Després
continuàrem fins al coll del Bosc, on passàrem per una
teixeda i vam poder observar el roure reboll.
Finalment pujàrem fins al tossal de la Baltasana.  Maig
 - Sortida al delta de l'Ebre, el 8 de maig. Al matí es
visità la zona nord del delta, la punta del Fangar, i, a la
tarda, la zona sud, la llacuna de l'Encanyissada, la
platja Eucaliptus i la punta del Trabucador.  -
Realització del concurs de dibuix i del concurs de
fotografia de la campanya d'educació ambiental
«Natura i Conca 05».  - Curs d'introducció a les aus
rapinyaires, a càrrec de l'ornitòleg Màrius Domingo, el
20 i 21 de maig. El divendres es realitzà la sessió teòrica,
on es tractaren aspectes com l'alimentació, la
reproducció, la migració, la identificació, la protecció, etc.
El dissabte es va fer la sessió pràctica on es van poder
observar diferents espècies.  - Sortida a la serra del
Tallat, el 22 de maig, on vam poder conèixer una
mica més de la seva història, fauna i flora, així com
observar mostres de l'arquitectura popular.  - Reunió
de la junta rectora del PNIN de Poblet, el 23 de maig. 
Juny
 - Lliurament de premis del concurs de dibuix i el
concurs de fotografia de la campanya d'educació
ambiental «Natura i Conca 05».  - Publicació del
butlletí Reboll, núm. 6, II època, estiu 2005.  - Sortida
al barranc de la Gritella (muntanyes de Prades), el 19
de juny. El recorregut a peu s'inicià al poble de
Siurana. El barranc de la Gritella és un dels barrancs
més interessants per observar fauna, sobretot aus,
dins de les muntanyes de Prades.  Setembre
 - Sortida a la Terreta a observar rapinyaires, el 18 de
setembre, famosa per la quantitat de rapinyaires que
hi viuen. Es van poder observar diferents espècies de
rapinyaires, com l'àguila daurada i el voltor.  Octubre
 - Realització dels tallers de fauna dins de la campanya
d'educació ambiental «Natura i Conca 05», destinats
als alumnes de primer d'ESO dels instituts d'educació
secundària de la Conca de Barberà.  Novembre
 - Presentació del llibre Els ocells de la Conca de
Barberà, de Màrius Domingo, editat per Cossetània amb
la col·laboració del CHNCB, el 4 de novembre. L'obra
pretén donar a conèixer la varietat d'ocells que
habiten la comarca i donar dades sobre l'abundància,
l'hàbitat i la fenologia de cada espècie.  - Curs
d'introducció a l'ornitologia a càrrec de Joan Roig, i
amb la col·laboració de Barjaula.  
 Desembre
 - Realització de l'activitat »El bosc tremola per
Nadal», sobre les espècies vegetals que s'utilitzen per
decorar les cases durant les festes nadalenques, dins la
campanya d'educació ambiental «Natura i Conca 05» i
amb la col·laboració de l'Associació de Dones de

Montblanc (ADOMONT).  - Publicació del butlletí
Reboll, núm. 7, II època, hivern 2005.  - Col·laboració
amb l'associació Amics del Paratge Natural de Poblet,
amb l'enviament, a tots els socis, de l'opuscle editat
per aquesta associació sobre el patrimoni històric del
Bosc de Poblet.

Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà (CHNCB)
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FUNDACIÓ TERRA I ARBRES

FUNDACIÓ TERRA I ARBRES
Apartat de Correus 5193
08080 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 934 581 540 / 606 981 935
Fax: 934 581 540
E-mail:
Web:
             info@terraiarbres.org
          www.terraiarbres.org

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

Nombre d'associats:                                   0

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:                                              Turisme sostenible, Salut
humana i medicina natural, Comunicació i educació
ambiental, Publicacions especialitzades

Objectius:
- Fomentar la investigació de la cultura ancestral de
l'arbre i recuperar per a les futures generacions el
concepte màgic, poètic i sensitiu amb el qual els
nostres avantpassats vivien del bosc i de l'arbre.  -
Divulgar aquesta cultura a tots els mitjans possibles i
amb la participació del món de la cultura i les arts
plàstiques.  - La compra i la conservació de boscos i
espais naturals on l'arbre sigui encara l'element
principal a protegir.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Després de més de vint anys de dedicació a la cultura
de l'arbre, a través de la creació de tres entitats (Ars
Natura et Mundi, Club d'Amics dels Arbres per la
Terra i la Fundació Terra i Arbres), amb el projecte
Artistes per la Terra, donem per finalitzada la nostra
col·laboració amb la societat civil pel poc suport rebut
per entitats públiques.

FUNDACIÓ TERRA I ARBRES
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MARFULL. ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ

MARFULL. ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ
Jerónimo Muñoz, 13-27
46007 VALÈNCIA
VALÈNCIA
Telèfon: 963422483
Fax: 
E-mail:
Web:
             
          

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

Nombre d'associats:                                   30

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:                                              Risc nuclear i
infraestructures energètiques, Ús de l'aigua, Ordenació
del territori, Boscos, incendis forestals i reforestació,
Comunicació i educació ambiental

Objectius:
Despertar la consciència ecològica passant a l'acció en
la lluita per un planeta més just, solidari i ecològic. 
Objectius concrets: treballar a València i a la comarca
de la Foia de Bunyol, a través de diverses
campanyes:  - Defensa del territori (plans urbanístics
sense planificació o PAI amb camps de golf,
transformacions de terreny forestal a regadiu, obertura
de pous il·legals, transformació de riberes de rius,
cimenteres amb crema de residus tòxics...). - Energia:
campanya antinuclear.

Memòria d'activitats de l'any 2005
- Reforestacions.  - Denúncies de transformacions i
pous il·legals.  - Creació d'una plataforma que treballi
en connexió amb Compromís pel Territori de la
Comunitat Valenciana, la plataforma Salvem Millars,
a fi d'establir la xarxa entre la comarca de la Foia de
Bunyol i la resta amb els mateixos problemes de
proliferació de PAI.  - Organització de conferències
sobre el tema nuclear.  - Col·laboració amb mitjans de
comunicació per a l'elaboració de documentals sobre
aquests temes.  - Suport a altres organitzacions que
treballen el tema aigua, l'horta de València i el
territori en general.  - Difusió d'aquestes campanyes a
la població de València i la comarca de la Foia de
Bunyol.  - Estudi del riu Joanes: Projecte Rius.  -
Col·laboració en el dia mundial de las aus que celebra
SEO.  - Formació i informació per als col·laboradors i

socis, a través de col·loquis, xerrades, audiovisuals,
etc., sobre temes ambientals en general.

MARFULL. ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ
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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 2005
Els primers mesos de l'any fem sortides per observar
els ocells hivernants.
 
 Durant la primavera-estiu fem sortides per fer les
citacions d'ocells reproductors.
 
 Els diumenges de setembre es van seguir les
migracions dels aligots vespers a Montragull. En un
dia se'n van veure uns 300.
 
 El primer diumenge d'octubre es va celebrar el Dia
Internacional de les Aus. De les 10 del matí fins a les 2
de la tarda unes 200 van participar en diversos
concursos i jocs. També de bon matí, l'Eduard Duran
va posar les xarxes per poder fer anellaments. Joan
Mainé i Sergi fer una xerrada per comentar la vida

dels eriçons de terra de les dues espècies que hi ha a
Catalunya. També es van alliberar rapinyaires: tres
xoriguers comuns (una femella, un mascle i un jove).
 A la tarda, cap a les 6, es van alliberar els tres eriçons
de terra i també es van alliberar a prop del castell de
Queralt una fagina i una geneta. Van assistir-hi unes
25 persones. Tots els ocells i els animals procedien
del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de
Torreferrusa.

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 2005
Sector de Ciències
 
 Àrea de Sostenibilitat
 
 Unescocat elabora, per quart any consecutiu,
l'Agenda escolar del medi ambient i el
desenvolupament 2005-2006, i la guia didàctica que
l'acompanya, amb l'Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona L'agenda és distribuïda als
alumnes de 74 municipis de les comarques de
Barcelona, així com a escolars de la província de
Chieti, Itàlia, i del Consell Insular de Menorca. També

se n'ha fet una versió per al municipi de Tallinn, a
Estònia. La versió catalana té un tiratge de 70.000
exemplars.
 
 Unescocat elabora per setè any consecutiu la
publicació Medi ambient. Anuari d'entitats catalanes
per tal de recollir la diversitat d'aportacions de la
societat civil en el camp ambiental. L'anuari es
presenta en format electrònic i s'elabora amb el suport
de la Fundació Territori i Paisatge. Enguany hi ha una
presentació conjunta d'Agustí Colomines, director
d'Unescocat, i de Jordi Sargatal, director de la
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Fundació Territori i Paisatge. A més, conté els articles
«L'any que es va derogar el transvasament de l'Ebre»,
de Lluís Reales, periodista; «Ecodisseny», de Cristina
Galluza, de l'Escola Superior de Comerç Internacional
de la Universitat Pompeu Fabra, i Pere Fullana,
delegat espanyol de les normes ISO 14060; «Una visió
de l'esdevenidor climàtic a Catalunya», de Josep Enric
Llebot, conseller del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible, i «L'Observatori del
Paisatge», de Joan Nogué, director de l'Observatori
del Paisatge.
 
 Unescocat elabora una col·lecció de vuit pòsters basats
en els continguts del primer Informe mundial dels
recursos hídrics del Programa Mundial 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 d'una guia didàctica que en facilita
l'aplicació i la interpretació. Els pòsters s'elaboren amb el
suport de la Fundació Territori i Paisatge.
 
 Aquests pòsters sobre l'aigua porten el logotip de la
UNESCO i del Programa Mundial d'Avaluació dels
Recursos Hídrics de la UNESCO i està previst que
siguin presentats al Fòrum Mundial de l'Aigua que té
lloc a Mèxic el mes de març del 2006. Es preparen en
dues versions lingüístiques: català i castellà.
 
 Unescocat està elaborant uns materials didàctics per a
secundària basats en l'Informe planeta viu del Fons
Mundial per a la Natura (WWF) sobre l'estat dels
ecosistemes del món. Els materials s'estan elaborant
amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge. Per a
l'aplicació dels materials didàctics serà imprescindible la
consulta de l'informe de referència. És per això que,
paral·lelament, s'està traduint l'Informe planeta viu al
català. La traducció de l'informe s'està realitzant amb el
suport del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de la Generalitat de Catalunya.
 
 Unescocat està traduint el document introductori de la
Dècada Internacional per a l'Acció, «L'aigua, font de
vida», que estarà disponible en versió en paper i
electrònica. El document s'està traduint amb la
col·laboració de la Fundació Territori i Paisatge i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
 
 Unescocat està traduint 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. El document estarà
disponible en format electrònic.  Amb motiu del Dia
Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, Unescocat
difon la versió catalana del missatge que fa públic el
director general de la UNESCO, Koitxiro Matsuura.
N'apareix informació a la pàgina sostenible.es, la revista
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,

que reprodueix íntegrament, el dia 6 de juny, el text
del director general.
 
 En ocasió també del Dia Mundial del Medi Ambient,
Unescocat organitza, conjuntament amb el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, un acte públic de
commemoració, en el curs del qual també es lliuren els
premis Medi Ambient 2005. Mario Bertero,
responsable de la Unitat de Coordinació de la Dècada a
la UNESCO, pronuncia la conferència «La dècada de
l'educació per a la sostenibilitat»; Agustí Colomines fa
la presentació del conferenciant. També hi intervenen
Carles Saura, de l'Escola Verda IES Narcís Monturiol;
Genís Pascual, de l'Escola Mercè Rodoreda; Enric
Carrera, de la Càtedra UNESCO en Tecnologia,
Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi
Global de la UPC, i Assumpció Vila, presidenta de la
Taula del Tercer Sector. Clou l'acte el conseller de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Salvador
Milà.
 
 N'apareix informació al portal www.entitats.info del 3
de juny i al diari La Vanguardia del dia 5 de juny, en
un dossier sobre el Dia Mundial del Medi Ambient.
 
 El dia 20 de juliol, Sergi Rovira i Sara Batet
representen Unescocat en la Convenció de Signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Les reunions
de la convenció tenen lloc a Barcelona els dies 20 de
juliol i 20 d'octubre.
 
 Els dies 7 a 9 de novembre, Sergi Rovira participa, a
Amsterdam, en la reunió Carta de la Terra.
 
 Unescocat i el diari Avui continuen, fins al mes de
juliol, la col·laboració iniciada l'any 2001 per a la
publicació en el suplement «Innovació i ciència» de
l'esmentat diari de les «Alertes del planeta» que
redacta periòdicament Lester Brown, antic responsable
del Worldwatch Institute i actual president de l'Earth
Policy Institute. Es tracta de reportatges d'actualitat,
que el diari publica a dues pàgines, que ofereixen
informació rigorosa d'actualitat sobre els problemes
que afecten de forma més greu el medi ambient del
planeta i la qualitat de vida dels seus habitants. Al
llarg de l'any es publiquen les alertes del planeta
següents: «La família es fa gran» (29 de gener),
«Recursos de la Xina» (26 de febrer), «El gel es desfà»
(9 d'abril), «Llacs que desapareixen» (7 de maig),
«Petroli i aliments, un binomi perillós» (11 de juny) i
«La captura de pesca marina assoleix límits» (9 de
juliol). En la remodelació duta a terme pel diari Avui
desapareix la secció setmanal dedicada a «Innovació i
ciència».

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 2005
El treball que ha dut a terme l'Associació de
Naturalistes de Girona durant l'any 2005 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 la realització de campanyes
concretes per engrescar el major nombre de persones
sensibilitzades i externes al moviment ecologista.
L'àmbit de treball s'ha centrat en la realització de la 5a
Fira d'Energies Renovables, d'Eficiència a la Llar i
de Construcció Sostenible. A més, aquest any ha estat
el quart 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 d'àmbit tècnic, jurídic i social.
Durant el 2005 s'ha consolidat la línia de treball
iniciada el 2004 en proposar la creació d'un observatori
d'infrastructures al Gironès.
 
 S'ha continuat treballant amb el tema dels plans
directors territorials i, amb les aportacions de
diferents membres i diferents entitats i tècnics, s'ha
aconseguit elaborar una proposta de cara a l'ampliació
de la Xarxa Natura 2000. 
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 Comissió de rius
 
 Durant l'any 2005 la comissió s'ha centrat a participar
en guiatges destinats a la difusió dels sistemes aquàtics
fluvials i a participar a la taula rodona, organitzada
per l'ONG Una Sola Terra dins el marc de la Setmana
Solidària i Festival de Cinema de Drets Humans de
Palafrugell, sobre la gestió de l'aigua.
 
 
 Comissió de cooperació
 
 Un cop realitzat el 2004 el projecte «Diagnòstic
participatiu socioambiental de la microconca del riu
Funza, Colòmbia», s'ha dedicat el 2005 a enfortir el
suport amb els interlocutors locals i a buscar
finançament per continuar-lo. Un cop realitzat el
diagnòstic de la situació es busca prosseguir el projecte
amb un altre, anomenat «Agroturisme, seguretat
alimentària i diversificació de la Producció a Tinjacá,
Colòmbia».  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 realitzat durant l'any 2005 feien referència a:  -
La promoció de la mobilitat sostenible, mitjançant un
conjunt de xerrades i taules rodones dins el context de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.  - La
investigació de la propaganda comercial que arriba a
les nostres bústies amb la implicació de voluntariat a fi
de poder-la reduir.  - La reducció de la petjada ecològica
a les llars gironines mitjançant la realització
d'ecoauditories a les llars, tallers, i xerrades.  - La
restauració de patrimoni natural, com són les fonts de la
vall de Sant Daniel, tot realitzant un itinerari que
transcorregués per diferents fonts.  - La sensibilització
sobre les espècies invasores a partir de la campanya
«Detecció d'espècies de cranc autòcton i de cranc
americà».  Comissió de transgènics
 
 Durant l'any 2005 s'ha continuat sol·licitant
informació ambiental als diferents departaments de la
Generalitat i de l'Estat per conèixer la situació dels
transgènics i fer pressió per aplicar controls i
inspeccions.
 S'ha realitzat una campanya d'informació a les
diferents empreses de fabricació de pinso per tal
d'advertir-los del risc d'utilitzar productes amb
transgènics.
 S'ha realitzat 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'ha treballat per fer al·legacions contra l'esborrany
del Decret de coexistència de conreus convencionals,
ecològics i transgènics proposat pel DARP.
 S'ha col·laborat en l'organització d'activitats dins la II

Setmana de Transgènics i s'ha participat en la taula
rodona «Com podem protegir la producció local
enfront dels OMG».  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)
 
 La comissió ha desenvolupat altres projectes al voltant
d'Ecologistes.net que tenen una major envergadura:
un geovisor i un apartat de participació. 
 
 
 Comissió 25 Anys
 
 La Comissió 25 Anys s'ha constituït durant aquest any
2004 per tal de poder organitzar un programa
d'activitats durant el 25è aniversari de l'ANG (2006).
La comissió està formada per socis veterans de l'entitat. 
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 18 anys, l'Associació i el
concurs-exposició han caminat agafats de la mà i han
mantingut una trajectòria ascendent en qualitat. Durant
l'any 2005 s'ha realitzat la 18a edició del Concurs de
Fotografia Naturalista de l'Associació i s'ha consolidat
com una de les més importants de l'Estat. Enguany
s'ha incorporat col·laborant amb l'organització
l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona. 
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. Des de l'ANG s'ha
donat suport des de l'any 1992 a la idea que va donar
lloc al naixement de les Agendes 21 en la conferència
de Rio: fer participar la ciutadania en l'elaboració
d'estratègies i l'adopció de mesures per tal de garantir
que globalment el desenvolupament dels municipis es
manifesti en termes de sostenibilitat.  Grup d'educació
ambiental i oficina tècnica
 
 Al llarg del 2005 aquestes dues associacions filials de
l'ANG no han realitzat cap activitat. Totes les
activitats que es realitzaven des d'aquestes dues
entitats han passat a ser portades per la cooperativa de
treball associat sense ànim de lucre La COPA, SCCL.

Associació de Naturalistes de Girona (ANG)
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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 2005
- 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.  -
Jornades «La crisi de les infraestructures de mobilitat
a Catalunya», al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, 26-27 d'abril del 2005.  - «Mou-te en bus
contra el Quart Cinturó», 5 de juny del 2005. Es van
realitzar actes a diferents poblacions afectades pel
Quart Cinturó durant tot el dia: performance a les
Franqueses del Vallès, excursió a Castellar del Vallès,
recorregut per Mas Canals a Sabadell, actuació del
Merino del Poblenou i vermut popular a Caldes,
representació simbòlica del Quart Cinturó a Terrassa,
paella i manifest final a Abrera.  - Llaunes de sardines
per als usuaris de Renfe, Estació Renfe de Plaça
Catalunya, 3 de novembre del 2005: es van distribuir
1.000 llaunes de sardines amb el lema «Més i millors

trens» per cridar l'atenció sobre la massificació i la
degradació del servei de rodalies de Renfe, on es
podrien invertir els diners que es pretén destinar a la
construcció del Quart Cinturó.  - Lliurament de llaunes
de sardines a representants dels grups polítics al
Parlament de Catalunya, 23 de novembre del 2005.  -
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
«Camps i boscos: una reserva d'aigua vital».  -
Contactes amb les diferents administracions
implicades i amb càrrecs polítics per tal d'exposar
l'oposició al projecte i demanar alternatives
sostenibles.  - Accions de tipus jurídic: al·legacions,
mocions als ajuntaments, etc.  - Aportacions a la
memòria-resum per a consultes ambientals de l'estudi
informatiu Tancament de l'autovia orbital (tram QC
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Terrassa-Granollers), 18 de gener del 2005.  - 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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INSTITUT CERDÀ

INSTITUT CERDÀ
Numància, 185
08034 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: 932 802 323
Fax: 932 801 166
E-mail:
Web:
             institut.cerd@icerda.es
          www.icerda.es

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1986

Nombre d'associats:                                   0

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:                                                                  adults

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Gestió de residus, Ús de
l'energia i eficiència energètica, Canvi climàtic i
energies contaminants, Ordenació del territori, Grans
infraestructures

Objectius:
Aquesta fundació privada, independent i sense ànim de
lucre té com a finalitat contribuir a l'impuls
permanent i a la dinamització de la societat en àmbits
relacionats amb temes emergents i reptes estratègics
de futur des del rigor i l'objectivitat que li permet la
seva posició d'independència.
Entre els principals àmbits en què es desenvolupen les
iniciatives de l'Institut Cerdà hi ha la conciliació entre el
medi ambient, la sostenibilitat i el desenvolupament
econòmic, l'ús sostenible dels recursos territorials, la
gestió dels residus, l'edificació sostenible, l'eficiència
energètica, la planificació de les polítiques ambientals,
el paisatgisme, la planificació territorial, etc.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Estudis multiclients: Projecte SENA(serveis
energètics per a les administracions locals), Projecte
Rehnergia (rehabilitació energètica d’habitatges),
Projecte Valor 2010 (disseny d’un sistema de gestió
sostenible de residus municipals).
Realització d’avaluacions ambientals estratègiques per
a actuacions de diverses administracions.
Pla d’Eficiència Energètica de Cantàbria.
Auditories de mesures de sostenibilitat per a la Ciutat
de la Justícia i l'ampliació de l’aeroport de Barcelona.
Estudis sectorials d’emissions de gasos i la seva
contribució al canvi climàtic.

Institut Cerdà
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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 2005
Campanyes i actes reivindicatius  1) Espais naturals  -
Participació en les campanyes de la Plataforma Cívica
per a la Defensa de Collserola.  - Participació en fires:
estands d'informació a la Candelera de Molins de Rei,
a la Fira de la Terra de Barcelona, a la Fira de l'Onze
de Setembre de Barcelona.  - Difusió d'informes
tècnics.  - Activitats en contra del Centre Direccional
de Cerdanyola.  2) Energia  - Participació en l'associació
de segon grau BarnaMil.   3) Residus  - Participació a
la Plataforma Cívica per a la Reducció dels Residus.  -
Participació a la Plataforma Opositora al Centre de
Gestió de Residus de la Conca.  Jornades de formació  -
Realització de tallers de compostatge casolà en diversos

municipis i de cursos d'aprofundiment de
compostatge casolà.  - Jornades sobre «Generació
distribuïda», centrades principalment a estudiar la
viabilitat d'un canvi de model energètic.  - Jornades
sobre el nou marc legislatiu de residus a la UE.  -
Realització de xerrades sobre residus.  - Promoció i
manteniment de la XACC (Xarxa d'Amics del
Compostatge Casolà).  Estudis o assessoraments  -
Assessorament tècnic a la Regidoria de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Pallejà i el Papiol.  -
Propostes de reforç de les campanyes de recollida
selectiva en diversos municipis.  - Redacció de
propostes de gestió dels residus en diversos municipis. 
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- Redacció de diverses propostes de compostatge de
residus orgànics a pagès.  - Estudis de millora de
diverses deixalleries.  - Participació a la comissió de
revisió del Programa Metropolità de Gestió dels Residus
Municipals  - Seguiment de les diverses
problemàtiques d'abocadors (Vacamorta, Vacarisses,
CTR de la Conca, Tivissa).  Projectes educatius  -
Auditoria energètica a les escoles.  - Realització de
visites guiades a instal·lacions de gestió de residus:
deixalleries, plantes de triatge i plantes de
compostatge.  - Realització d'activitats sobre la
problemàtica dels residus en general i activitats
concretes de reducció de residus, recollides selectives,
el cicle de la matèria i la separació domiciliària de la
brossa orgànica a diversos centres d'ensenyament de
Catalunya.  - Realització de jornades i cursos de
formació per a educadors ambientals.  - Fira de
l'intercanvi de joguines per la Festa Major de Sant
Andreu.  Projectes de conservació d'espais naturals  -
Neteges de zones forestals en diversos municipis
(Molins de Rei, Sant Just Desvern...).  - Redacció
d'una proposta de millora del llit del Llobregat en
diversos municipis del Baix Llobregat.  Publicacions i
elaboració de material propi  - Edició dels Encants,
butlletí informatiu per als socis.  - Edició de material de
suport: tríptics, fullets, informes, cartells, dossiers,
materials d'educació ambiental, etc.  Celebració o
participació en actes diversos  - Coordinació i execució
de la 3a Fira Ecològica de la Candelera 2005.  -
Participació a Fira Natura.  Altres  - Participació al
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de
Catalunya.  - Participació al Consell de Qualitat
Ambiental del DMAH.  - Participació al Consell per a
l'Ús Sostenible de l'Aigua.  - Participació en el Consell
Consultiu del Consorci de Collserola.  - Participació en
els consells de medi ambient de Barcelona, Sant
Andreu, l'Esquerra de l'Eixample i Sant Martí.

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 2005
Proposta d'ampliació d'espais protegits al Moianès.  
Conveni amb DEPANA per a la defensa jurídica per
tal d'aturar el projecte de pedrera a Collsuspina.  
Recollida de signatures per frenar el ritme de
creixement urbanístic actual a Moià.   Sortides per
conèixer el Moianès, quatre a la primavera i tres a la
tardor.   Conjuntament amb l'Associació Cultural
Modilianum, conferències durant l'octubre a diferents
poblacions del Moianès sobre la fauna del Moianès,
el medi natural de Calders entre el Bages i el
Moianès, els boscos humits del Moianès i els
minerals del Moianès.   Elaboració d'una gimcana per
conèixer el medi natural durant el mes d'octubre.  
Novembre: concurs de fotografia de natura.  
Moianesencs voltant pel món: cicle de quatre xerrades
amb fotografies per explicar diversos grans viatges.

Grup Cultural i Ecologista El Fanal
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ECO-UNION, ASSOCIACIÓ DE
PROFESSIONALS PEL MEDI AMBIENT

ECO-UNION, ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS PEL MEDI AMBIENT
Sant Pere més Alt, 25, baixos
08003 BARCELONA
BARCELONÈS
Telèfon: +34 93 553 58 40
Fax: +34 93 319 16 80
E-mail:
Web:
             info@eco-union.org
          www.eco-union.org

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

Nombre d'associats:                                   30

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
ConBici, coordinadora estatal en defensa de los
usuarios de la bicicleta
ecocitizens, red europea de entidades
medioambientales
RCE Barcelona, Research Centre for Expertise
Edusost, xarxa d'educació ambiental per a la
sostenibilitat

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,
Canvi climàtic i energies contaminants, Ciutats i
ecologia urbana, Construcció bioclimàtica, Mobilitat
urbana i ús de la bicicleta

Objectius:
Promoure el desenvolupament sostenible del nostre
hàbitat a través d'una nova cultura de l'energia
interrelacionada amb tots els aspectes ambientals, i
actuar localment per preservar l'equilibri global de la
Terra i per millorar el benestar social de les
generacions actuals i futures.

Memòria d'activitats de l'any 2005
1. Presentació de l'associació
 
 1.1. Qui som
 eco-union és una associació multidisciplinària sense
ànim de lucre creada el març del 2005 que agrupa joves
professionals de Barcelona units per una consciència
comuna al servei del medi ambient i del
desenvolupament sostenible en l'àmbit urbà.
 

 Reunim experiència en àmbits molt diversos:
 - Urbanisme sostenible
 - Gestió de residus
 - Bioarquitectura
 - Agenda 21
 - Nova cultura de l'aigua
 - Eficiència energètica
 - Energies renovables
 - Mobilitat sostenible
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 - Turisme responsable
 
 Col·laborem en projectes de caràcter tècnic, docent i
organitzatiu:
 - Assessorament i consultoria
 - Traducció tècnica
 - Elaboració de material divulgatiu i formatiu
 - Realització de cursos, jornades i seminaris
 - Disseny i realització de campanyes de sensibilització
 - Transferència de tecnologia nord-sud
 
 Ens dirigim a:
 - Administracions públiques
 - Associacions
 - Pimes
 - Professionals
 - Fundacions
 - ONG 
 - Ciutadans en general
 
 1.2. Objectius
 - Promoure l'educació, sensibilització, informació i
formació ambiental en tots els sectors de la societat
civil.
 - Potenciar la pràctica d'idees i hàbits ecològics
respectuosos amb el medi ambient i fomentar en la
ciutadania la participació en el desenvolupament
sostenible.
 - Estudiar i defensar l'ús sostenible dels recursos
naturals i minimitzar l'impacte ambiental de
l'activitat humana.
 - Impulsar la cooperació i la transferència de
tecnologia amb els països menys desenvolupats des de
la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 
 1.3. Filosofia
 - Mantenir la nostra independència dels interessos
econòmics creats i realitzar les activitats des del
compromís exclusiu amb els interessos dels ciutadans.
 - Funcionar de manera horitzontal, transparent i
democràtica, amb participació i respecte de tots els
col·laboradors interns i externs.
 - Minimitzar la nostra petjada ecològica en tot moment
i potenciar l'ús de recursos
 socialment i ecològicament sostenibles.
 - Treballar en xarxes i col·laborar amb les
organitzacions implicades en la nostra àrea d'actuació.
 - Pensar globalment i estudiar els canvis que es
donen en l'àmbit mundial; i actuar localment
desenvolupant accions concretes i directes.
 
 1.4. Membres
 Som set professionals joves de Barcelona units per
una consciència comuna al servei del medi ambient i
del desenvolupament sostenible.
 
    Tenim formació complementària en els camps següents:
 - Arquitectura
 - Urbanisme

 - Enginyeria
 - Economia
 - Química
 - Ciències del mar
 - Planificació paisatgística
 - Traducció dels idiomes (castellà, català, anglès,
alemany, francès i àrab)
 
 1.5. Àmbit d'actuació
 Estem situats a Barcelona però el nostre àmbit d'actuació
no està limitat geogràficament, sempre que comptem
amb la col·laboració i el suport de les organitzacions
locals on desenvolupem les nostres activitats.
 
 1.6. Logotip
 Vam pensar que el nostre logotip representa els
valors de l'associació: el cercle obert i imperfecte
representa la Terra i els seus recursos no infinits que
utilitzem per viure. El símbol central representa
l'ésser humà i el seu ecosistema (casa, ciutat,
continent).
 
 2. Activitats organitzades el 2005
 
    2.1. 1r ecoseminari «Energia, edificació i canvi
climàtic. Una visió europea»
 Durant els dies 28 i 29 de novembre de 2005 va tenir
lloc a Barcelona el primer ecoseminari «Energia,
edificació i canvi climàtic. Una visió europea», finançat
per la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona.
 
 A Europa, el sector de l'edificació consumeix un 40%
de l'energia final total. Actualment, les estadístiques
mostren que la demanda d'electricitat i de consum
d'energia en general tendeix a augmentar dia a dia, en
part a causa de la compra massiva d'aparells d'aire
condicionat. Aquest consum incontrolat genera
importants gasos d'efecte hivernacle com ara el CO2,
i provoca el canvi climàtic global que sofreix el planeta
i les seves conseqüències sobre la biodiversitat i la
població en general.
 
 L'objectiu general d'aquest seminari era donar a
conèixer experiències reeixides d'Europa per
aprendre a aplicar i integrar conceptes d'edificació
sostenible i arquitectura bioclimàtica al nostre entorn,
com també sensibilitzar especialment el sector
professional i universitari. L'esdeveniment va tenir
lloc a la sala de conferències del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, a Barcelona, i hi van
assistir més de 150 persones i 18 ponents, 4 d'ells
internacionals.
 
 2.2. Elaboració del Pla d'acció 21
 En coherència amb els fins de la nostra associació,
eco-union contribueix a la implementació de l'Agenda
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21 de Barcelona i desenvolupa activitats per
aconseguir, des de diferents disciplines, els objectius
següents:
 - Campanyes de comunicació i sensibilització
ambientals
 - Minimització de residus de l'activitat general de
l'associació
 - Formació contínua sobre sostenibilitat
 - Mobilitat sostenible
 - Acció sostenible i cooperació
 
 2.3. Congrés Habitaclia
 Hem participat en un congrés sobre «Qualificació
energètica dels habitatges» a Mataró (Catalunya), el 19
d'octubre de 2005. Hi hem presentat una ponència
sobre un estudi comparatiu dels procediments de
qualificació energètica en diferents països europeus.
 
 2.4. Taller d'enginys solars Barsolarneta
 Hem organitzat un taller d'enginys solars a la platja
de la Barceloneta l'1 d'octubre de 2005. L'objectiu ha
estat acostar a la gent jove les possibilitats de cuinar i
aprofitar l'energia solar, al mateix temps que es
reciclen materials.
 
 A causa del tipus de construcció (artesana), el taller
solar implica treballar en equip per aconseguir un fi
comú: construir un forn que funcioni gràcies al sol per
l'efecte hivernacle. D'aquesta forma, el taller
Barsolarneta contribueix a la interacció entre joves del
barri i representa una activitat educativa de
sensibilització ambiental i d'aprenentatge d'artesania
dels materials reciclats dins del marc de les festes de
la Barceloneta.
 
 2.5. Participació en el Consell de Sostenibilitat i Medi
Ambient del districte de Ciutat Vella, Barcelona
 El Consell Sectorial de Sostenibilitat i Medi Ambient
del districte de Ciutat Vella és un òrgan de participació
democràtica de la ciutadania sobre aquests temes.
 
 Sota el lema «Pensa globalment, actua localment», la
sostenibilitat suposa un repte col·lectiu que requereix
entendre problemàtiques ambientals, econòmiques i
socials d'àmbit planetari però que, al mateix temps,
requereix accions puntuals, concretes i amb resultats
d'àmbit local. 

eco-union, associació de professionals pel medi ambient
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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 2005
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 de motor. 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 al juny i s'hi pretén 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. 
 
 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, a la Comissió
Permanent del Consell Municipal de Sostenibilitat, a
l'Agenda 21 de Girona, al Consorci de les Vies
Verdes i al Consell Consultiu del Consorci del
Transport Públic de les Comarques Gironines. Intenta
així 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 no es limita 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 2005
Participació a diverses reunions internacionals
d'energies renovables  Accions  - Juliol del 2005:
carta a J. M. Fidalgo, secretari general de CCOO,
arran de la seva defensa pública de l'energia nuclear. 
- Desembre del 2005: amb motiu la commemoració
l'abril del 2006 del vintè aniversari de l'accident a la
central nuclear de Txernòbil, el GCTPFNN fa pública
una crida a l'acció signada per 25 personalitats: «Les
nuclears van matar el present! Volem que matin el
futur?».  - 26 d'abril del 2005: es dóna a conèixer la
iniciativa de la CRII-RAD de crear el laboratori CRII-
RAD Bandazhevsky a Minsk (Bielorússia).  - 5 de

juny del 2005: es dóna a conèixer que Suècia tanca
definitivament la central nuclear de Barsebaeck-2  -
15 de novembre del 2005: es dóna a conèixer que el
nou Govern alemany manté el programa de
tancament de les nuclears.  Campanyes  - 19 de maig
del 2005: campanya de suport a la creació del
laboratori CRII-RAD Bandazhevsky (a Bielorússia). 
Conferències  - Organització de la XIX Conferència
Catalana per un Futur Sense Nuclears i
Energèticament Sostenible: «Escalfar aigua amb el
Sol: èxits i realitats», 26 d'abril del 2005, a l'Auditori
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.  -
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Coorganització amb BarnaGEL (Barcelona Grup
d'Energia Local) del VII Fòrum de l'Energia
Sostenible «Escalfar aigua amb el Sol: èxits i
realitats», el 25 d'abril del 2005, a la Fàbrica del Sol de
Barcelona, amb la participació d'experts de la Xina,
Alemanya, Suècia, Àustria, Espanya i Catalunya. 
Publicacions  - Ponències de la XIX Conferència
Catalana per un Futur Sense Nuclears i
Energèticament Sostenible: «Escalfar aigua amb el
Sol: èxits i realitats».  - Butlletí electrònic Vents del
Món: números 29-30 i 31-32.  - La interconnexió
elèctrica entre Espanya i França: per què i al servei de
qui?  - Per què genera tanta controvèrsia la
variabilitat del vent?  - Anàlisi del fosfat bicàlcic
fabricat a la planta d'Erkimia, a Flix, realitzat per la
CRII-Rad.  - Anàlisi del fosfat bicàlcic fabricat a la
planta d'Erkimia a Flix, comparació CRII-Rad i IRSN.
 
 
 Diades  - Participació a la 10a Fira per la Terra al Parc
de la Ciutadella.

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 2005
Hivern 2005  Després de la XVII Assemblea Anual
del GDT comença una junta amb algunes novetats
importants, essent les més destacades les del nou
president, Jesús Soler, en el lloc de Rafa Garrido, i el
vicepresident, Xevi Crosas.
 
 Protesta de la Plataforma SOS Lluçanès davant de
Can Patel per les pudors que genera la planta de
compostatge de Santa Creu de Joglars. L'origen de la
matèria que es composta té molt a veure amb el
sector porcí osonenc.
 
 El GDT s'adhereix a la Federació Ecologistes de
Catalunya (EdC). Tot i que fa un colla d'anys que el
GDT va ser fins i tot impulsor d'una federació

d'entitats ecologistes de Catalunya, en els últims
temps gairebé vam perdre el contacte. Com que
creiem que és important conèixer què es fa en altres
territoris catalans per aportar coses i aprendre, com
també coordinar els diferents moviments ecologistes,
ens hem tornat a incorporar a les reunions de la
Federació EdC.
 
 Al·legacions contra la MAT. El passat 9 de desembre
del 2005, el Grup de Defensa del Ter i la Plataforma
No a la MAT vàrem presentar conjuntament
al·legacions a la línia de molt alta tensió a la Direcció
General de Política Energètica i Mines del Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç.
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 Acte lúdic i reivindicatiu contra l'excés de consum.
El 24 de desembre del 2005, un ramat de consumidors
i un pastor del capital es van passejar pel centre històric
de Vic tot cantant nadales versionades per a l'ocasió.
L'acte es va dur a terme en col·laboració amb altres
entitats, com l'Assemblea Jove de Vic i els Escoltes. 
 
 Ampliació de la carretera de Vilallonga a Setcases.
Lliurament al llavors conseller de Medi Ambient i
Habitatge, Salvador Milà, d'un comunicat mostrant la
total disconformitat amb la forma en què s'estan fent
les obres d'ampliació de la carretera de Vilallonga de
Ter a Setcases, ja que presenta unes afectacions al
territori del tot negatives pel que fa al medi ambient,
el paisatge, l'ecologia, el turisme i, a llarg termini,
l'economia.
 
 Nova campanya d'analítiques de fonts. Durant la
segona quinzena de gener es van recollir les mostres
d'aigua de 156 fonts d'Osona i el Lluçanès. La seva
anàlisi serveix per conèixer l'estat de salut de les
nostres fonts i també la salut de la política ambiental
del nostre país.
 
 Denúncia davant de l'ACA de la tala d'arbres a la
Devesa (Manlleu), un espai emblemàtic per a molts
manlleuencs, i que es reclama com una zona natural
per a la ciutat. Considerem que mai s'havia d'haver
concedit sense una informació prèvia a l'Ajuntament i
a les entitats ciutadanes.

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 2005
- Seguiment de la fauna i la flora del riu Mogent
(Montornès del Vallès).  - Estudi de la fauna i la flora
de l'Hospitalet de Llobregat.  - Reintroducció de
rapinyaires al delta del Llobregat.  - Organització de
plantacions i reforestacions diverses.  - Preparació i
edició de material educatiu variat per a diversos àmbits:
Tria de residus, estalvi energètic, visites a espais
naturals, etc.  - Serveis educatius a l'Escola de Mar de
Sitges.  - Educació ambiental per a escolars, gent gran i
població en general, en col·laboració amb diversos
ajuntaments i altres ens, com ara diputacions, consells
comarcals, etc.  - Educació ambiental per a escolars, a
petició directa dels centres educatius.  - Edició de tríptics
sobre la protecció de la fauna als parcs de la ciutat de
Barcelona.  - Disseny de cartells per als parcs urbans

de l'Hospitalet, sobre fauna i flora del municipi.

ECOIMA (Associació per a l'Estudi de l'Ecologia i el Medi Ambient)
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COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA -
ECOLOGISTES EN ACCIÓ

COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA - ECOLOGISTES EN ACCIÓ
Carrer del Camí, s/n (Glorieta) - Apartat de correus 252
03800 ALCOI
ALCOIÀ
Telèfon: 96 554 31 35
Fax: 
E-mail:
Web:
             alcoi@ecologistesenaccio.org
          www.xarxaneta.org/carrasca

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1984

Nombre d'associats:                                   175

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Confederació estatal d'Ecologistes en Acció

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

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

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Canvi climàtic i energies
contaminants, Ús de l'aigua, Ordenació del territori,
Recuperació i/o gestió d'espais naturals, Ciutats i
ecologia urbana

Objectius:
Davant de l'actual model productiu i de consum, que
implica la destrucció de la natura i la degradació de les
persones com a éssers humans, pretenem la seva
transformació en una societat ecològicament sostenible,
democràtica, participativa i solidària, amb una distribució
equitativa dels recursos en l'àmbit mundial i que tingui
en compte les generacions futures.

Memòria d'activitats de l'any 2005
Oposició a la construcció d'un hotel al Parc Natural del
Carrascal de la Font Roja   
 El Govern Municipal d'Alcoi vol instal·lar un hotel
al paratge de la Font Roja, el qual tindria un impacte
ambiental negatiu per al parc natural, atès que se
situaria en una àrea que ja acusa la degradació per la
concentració d'activitats que s'hi desenvolupen.
Enguany hem continuat la lluita amb activitats
diverses: edició d'un nou fullet informatiu, concentració
de protesta el 6 de juny en l'acte institucional del Dia
del Medi Ambient, oposició al projecte en les reunions
de l'òrgan de participació del parc, al·legacions a
l'estudi de viabilitat, escrits a organismes públics,
queixa al Síndic de Greuges (que ha emès una resolució
favorable a les nostres tesis), actes informatius,
informe jurídic sobre l'estudi de viabilitat, etc.

 
 Contra la instal·lació d'un radar al cim de la serra
dels Plans   
 Hem continuat la campanya amb la presentació
d'al·legacions (contra el Pla especial del sistema
general aeroportuari d'Alacant i contra l'ocupació
d'una via pecuària per a construir el radar), una xerrada
a la Torre de les Maçanes (on pretenen instal·lar-lo) i
escrits a organismes públics i a mitjans de
comunicació. 
 
 Campanya contra la instal·lació d'una central
tèrmica de cicle combinat a l'Alcoià    
 El 15 de febrer el nostre grup alerta del projecte
d'una central tèrmica de gas entre Banyeres i
Beneixama i difon informació crítica sobre les seves
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conseqüències per a la salut i el medi ambient. A partir
d'aquest moment creix l'oposició i es fan actes
informatius amb assistència massiva a Banyeres
(convocats per un col·lectiu local i pel nostre grup) i a
Beneixama. Dies després presentem al Ministeri de
Medi Ambient els nostres suggeriments contra el
projecte. El maig l'empresa promotora anuncia que
abandona el projecte a causa de la forta oposició
suscitada.
 
 Activitats contra projectes d'urbanitzacions   
 - Enguany s'ha presentat al País Valencià una allau de
Programes d'Actuació Integrada (PAI) per a la
reclassificació urbanística de terrenys rústics a fi de
construir-hi urbanitzacions i camps de golf. Hem
presentat al·legacions a diversos PAI de pobles
pròxims (Xixona, Benasau, Castalla, etc.) i també hem
al·legat contra un centre d'alt rendiment esportiu, amb
camp de golf, a Penàguila.
 
 - A Xixona, ja amb problemes de manca d'aigua, el 5
de juliol s'ha fet una manifestació de 2.000 persones
convocada per la Plataforma Xixona Sostenible a la
qual el nostre grup s'ha adherit i ha contractat un
autobús per assistir-hi.
 
 - Més atenció hem prestat al PAI Xirillent Golf, a
Alcoi, a la serra de Mariola (a l'àrea d'amortiment
d'impactes del parc natural, al cor d'un LIC i una
ZEPA). Activitats realitzades: edició d'un butlletí i
altres pamflets, recollida d'unes 2.000 al·legacions,
tramesa d'escrits a organismes públics, xerrada a
Banyeres de Mariola i organització d'una marxa
reivindicativa amb el lema «Ni camps de golf, ni més
urbanitzacions», el 27 de novembre, en què han
participat més de 250 persones.
 
 - També hem presentat al·legacions al PAI i al Pla
parcial de la urbanització Solana 1 de Serelles (serra de
Mariola, Alcoi) i un recurs de reposició contra la seva
aprovació, ja que aquests plans ni tan sols respecten la
Declaració d'Impacte Ambiental de l'homologació dels
terrenys.
 
 Altres actes   
 - Participació en la 2a Marxa per la desmilitarització de
la serra d'Aitana (22 maig).
 
    - Concentració de denúncia i roda de premsa al
carrer (7 d'octubre) amb motiu de la sentència del
TSJ que obliga l'Ajuntament d'Alcoi a reposar la
zona verda de la Rosaleda, destruïda per construir-hi
un aparcament.
 
 
 Formació   
 - Amb motiu del referèndum sobre la Constitució
Europea, el gener i febrer hem dut a terme, amb altres
entitats, la campanya «Per una altra Europa: diguem

no a aquesta constitució». A més d'editar material
informatiu, s'han fet quatre xerrades a Alcoi, una de
les quals va tractar sobre la insostenibilitat del model
socioeconòmic que promou la Unió Europea.
 
 - Com ja hem indicat, hem coorganitzat un acte
informatiu a Banyeres sobre els impactes de les
tèrmiques de cicle combinat i hem fet una xerrada a
la Torre de les Maçanes contra el radar dels Plans. El
desembre hem organitzat una xerrada sobre «Ciutats
més sostenibles» a càrrec de Vicent Torres,
economista i consultor ambiental.
 
 - Així mateix, hem començat els «Sopars a l'ombra de
la Carrasca», sopars-tertúlia per aprofundir i debatre
sobre un tema després d'una exposició a càrrec de gent
del grup. L'any 2005 els sopars han tractat diversos
temes: campanyes en marxa, fi del petroli barat i crisi
energètica, Font Roja: protegir o explotar?, i Ciutats
per a viure o per a especular?
 
 - També hem fet una xerrada en una associació de
veïns d'Alcoi sobre els residus inerts (26 de
novembre) i el 15 d'octubre hem assistit a un taller
sobre denúncies ambientals davant la Unió Europea,
organitzat a Madrid per Ecologistes en Acció. El
mateix 15 d'octubre hem participat en una jornada a
Banyeres contra el camp de golf i la urbanització de
Xirillent.
 
 Publicacions i elaboració de material propi
 - Hem publicat 6 circulars informatives adreçades als
socis i sòcies de l'entitat, un fullet i un número del
butlletí infoVERD sobre el projecte d'urbanització i golf
de Xirillent, un tríptic sobre la insostenibilitat
ambiental de la Unió Europea, un fullet informatiu
sobre el projecte d'hotel de la Font Roja i un altre
sobre la sentència del TSJ contrària a la destrucció de la
zona verda de la Rosaleda.
 
 - Al llarg de l'any també hem dut a terme diverses
exposicions sobre el canvi climàtic, el transport, el
medi ambient i el consumisme.
 
 Participació en actes diversos   
 - Taula informativa a la II Fira Solidària de Banyeres
de Mariola (19 de juny), a la Trobada d'Escoles
Valencianes celebrada a Alcoi (28 de maig) i a la Fira
del 9 d'octubre.
 
 - Participació, com a membres de la Comissió 9
d'octubre d'Alcoi, en l'organització de diversos actes
amb motiu del Dia del País Valencià.
 
 - Convocatòria, un any més, del concurs fotogràfic
Ecoimatge. El tema d'enguany eren les actuacions
que milloren l'habitabilitat i la sostenibilitat urbanes.
Amb les fotografies presentades s'ha celebrat una
exposició el desembre.
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 Així mateix, al llarg de l'any s'han fet les següents
activitats habituals:   - Participació en les reunions del
Consell de Protecció del PN de la Font Roja.
 
 - Gestió de la biblioteca del grup.
 
 - Distribució de material informatiu divers.
 
 - Presentació i seguiment de denúncies d'agressions
ambientals, de sol·licituds d'informació i de queixes al
Síndic de Greuges.
 
 - Consulta de projectes que es troben en informació
pública, i presentació de les al·legacions en molts
casos.
 
 - Participació en les activitats de les coordinadores i
plataformes de les quals formem part.
 
 - Suport a campanyes d'altres grups ecologistes (amb
la recollida de firmes, l'enviament d'adhesions o la
distribució d'informació).
 
 - Gestió de la pàgina web.
 
 - Participació en mitjans de comunicació.  

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció

Pàgina 270 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

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 2005
La Fundació Deixalles basa la seva activitat en els
principis de l'economia solidària, una economia al
servei de les persones. Aquests principis són els
següents:
 - Igualtat
 - Llocs de feina
 - Medi ambient
 - Cooperació
 - Manca de caràcter lucratiu
 - Compromís amb l'entorn
 
 Dins el projecte de la Fundació Deixalles durant l'any

2005 hi han participat aproximadament unes 1.200
persones. La plantilla mitjana ha estat de 211
persones, el 60 % de les quals provenen de col·lectius
desfavorits.
 
 
 
 Gabinet d'Orientació Laboral
 
 El GOL és el servei d'orientació de la Fundació
Deixalles que pertany al Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), finançat per la Conselleria de Treball i
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Formació. Acompanya i facilita la recerca de feina i la
inserció de persones en risc o en situació d'exclusió. 
Durant el 2005 s'ha atès un total de 780 persones, de
les quals 554 van fer una demanda de recerca de
feina. El percentatge general d'inserció laboral amb
contracte és d'un 49,63 % sobre el nombre total de
persones que han fet demanda de feina. Un 7,4 % s'ha
inserit sense contracte.  Projectes de capacitació
sociolaboral
 
 L'objectiu fonamental de la Fundació Deixalles és la
formació i la preparació de persones en risc o en situació
d'exclusió perquè puguin, posteriorment, aconseguir
un lloc de feina digne. Això es realitza a través dels
itineraris individualitzats que cada persona inicia als
tallers de recollida i manipulació de residus que
imparteix la Fundació. Les persones reben suport,
formació i atenció psicosocial de part d'un equip
multidisciplinari i, al seu torn, reben una beca
econòmica.  Els usuaris passen per diversos tallers de
la Fundació:
 
 - Taller de fusteria.
 - Taller de reutilització d'electrodomèstics.
 - Taller de reutilització de roba.
 - Nau d'exposició d'objectes reutilitzats.
 - Deixalleria.  Durant el 2005 s'han atès 303
persones, de les quals 182 han causat baixa.
D'aquestes baixes, 89 han estat per inserció laboral
amb contracte i 15 per inserció sense contracte. 
 Amb aquesta activitat la Fundació Deixalles ha recollit
un total de 1.130.539 kg de residus, classificats com a
electrodomèstics, mobles, matalassos, paper, vidre,
envasos i roba, entre altres.  Macroprojecte
 
 El Macroprojecte és un projecte desenvolupat per
Càritas, però del qual la Fundació Deixalles també forma
part. És un projecte de codesenvolupament, finançat per
la Direcció General de Cooperació de la Conselleria
d'Immigració i Cooperació del Govern de les Illes
Balears, adreçat, per una banda, a la realitat i el treball
amb el col·lectiu immigrant de Balears i, per l'altra, a
la realitat dels països sud-americans. Les accions
desenvolupades han estat les següents:
 
 - Formació i acompanyament de nous emprenedors del
col·lectiu immigrant. S'han creat vuit noves empreses.
 - Desenvolupament d'itineraris d'inserció sociolaboral
dirigits al col·lectiu d'immigrants a Eivissa.
 - Desenvolupament de la comercialització i accions de
sensibilització sobre productes de comerç just que
provenen dels països que participen en el projecte. 
Gabinet d'Educació Ambiental
 
 La Fundació Deixalles participa en dos programes
d'educació ambiental dirigits als centres educatius:  -
Mallorca Recicla és un programa per al foment d'una
gestió adequada dels residus a Mallorca. Aquest
programa es desenvolupa mitjançant un conveni entre

el Consell de Mallorca, Tirme i la Fundació Deixalles.
Durant el curs 2005/2006 hi han participat 91 centres
educatius (col·legis públics, instituts d'educació
secundària, centres d'educació especial, col·legis
concertats...).
 
 - A21 Escolar és un programa del Departament de
Cooperació Local del Consell de Mallorca, juntament
amb la Fundació Deixalles. Es va començar al curs
2004/2005 com a programa pilot en vuit centres
educatius i, durant el curs 2005/2006, i vists el bons
resultats, es va ampliar a 20 centres. L'Agenda 21
Escolar s'ha d'entendre com un pla d'acció inspirat en
el principi de sostenibilitat que s'elabora en el context
d'un centre educatiu mitjançant la participació de tots
els sectors implicats (alumnes, professors, personal
d'administració i serveis, pares i mares, representants
municipals...).     Serveis de gestió de residus  Els
serveis que gestiona la Fundació Deixalles consisteixen
en activitats relacionades amb la selecció i el
tractament de residus, per a les quals la Fundació està
subcontractada. Els serveis que gestiona són:
 
 - Planta de selecció d'envasos lleugers.
 - Planta de compostatge.
 - Planta de metanització.
 - Activitats de jardineria.
 - Servei de neteja de parcs verds.
 - Plantes de selecció de RCD-RV.
 
 En aquests projectes hi treballa una mitjana de 94
persones, una part de les quals prové de col·lectius
amb especials dificultats per a la inserció laboral. 
Teula  Teula és un projecte que persegueix la inserció
social i laboral de persones en risc d'exclusió social a
través de la realització de l'activitat de neteja.
L'activitat productiva es realitza amb criteris de gestió
ambiental, incorporant mesures, treballant la formació
de les treballadores i essent un element educador amb
els clients. Actualment el projecte compta amb 30
clients permanents i una mitjana de 25 treballadores.
Aquest projecte es du a terme amb la col·laboració de
l'IMFOF, l'Ajuntament de Palma i l'Institut Balear de
la Dona.  Desenvolupament local i cooperació  -
Projectes de cooperació internacional
 Des del 1997, la Fundació Deixalles col·labora amb
l'Associació de Projectes Comunals del Salvador
(PROCOMES). L'any 2005 es presentà al Fons
Mallorquí de Cooperació el projecte «Enfortiment del
procés de compostatge i educació ambiental» al
municipi d'Apopa, San Salvador, el Salvador. Aquest
projecte pretén cercar alternatives de solució a
l'absència de cultura de la separació de residus sòlids i a
les escasses oportunitats laborals que tenen els joves. 
A més, la Fundació Deixalles col·labora amb l'ONG
Equip de Formació, Informació i Publicacions (EFIP) de
Veneçuela. Aquest any s'ha presentat el Projecte
Vargas Recicla, un projecte d'inserció sociolaboral de
dones i joves a partir de l'aprofitament de residus
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sòlids urbans al municipi de Vargas, Veneçuela.  -
Desenvolupament local
 Participació en el Consell de Cooperació.
 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 Insular d'Agendes Locals
21.
 Participació en el Fòrum d'Educació Ambiental.

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 2005
  La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la
Universitat Politècnica de Catalunya es va crear el
maig de 1996 com a resultat del Congrés
Internacional de Tecnologia, Desenvolupament
Sostenible i Desequilibris que aquesta universitat va
celebrar a Terrassa el desembre de 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 pluridisciplinars i
transversals i estan relacionats amb els impactes
socials, econòmics i ambientals de la tecnologia.
L'objectiu bàsic és donar 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, el programa de doctorat Sostenibilitat,
Tecnologia i Humanisme, el màster en Sostenibilitat, el
màster en Energia per a un Desenvolupament
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Sostenible, cursos d'especialització (tres 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
realitza a través del Grup de Recerca de la UPC
Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme. Aquesta
recerca s'estructura en cinc línies diferents: educació en
sostenibilitat; energia; mesura i modelització de la
sostenibilitat; tecnologia, societat i desenvolupament;
desequilibris i deute extern (Observatori del Deute en
la Globalització).
 
 - Educació en la sostenibilitat: Els seus àmbits de
treball se centren en l'educació superior, els indicadors
de sostenibilitat en l'educació i l'e-learning
(aprenentatge virtual) per a la sostenibilitat, entre
d'altres.
 
 - Energia: Avaluar l'impacte ambiental de les accions
de millora de l'eficiència energètica dels edificis i
crear una xarxa interuniversitària iberoamericana que
permeti la cooperació a través del desenvolupament de
projectes conjunts en els àmbits de la formació, la
recerca i la transferència de tecnologia. L'activitat
principal d'aquesta línia de recerca és la realització de
les fases A i B del projecte URB-AL Energías
Renovables y Oportunidades de Empleo.
 
 - Mesura i modelització de la sostenibilitat: el seus
objectius són desenvolupar sistemes d'indicadors per
monitoritzar i mesurar la sostenibilitat en els àmbits
global, nacional, regional i local, i establir escenaris
de futur. Projectes emblemàtics: Indicadors
socioeconòmics per a la mesura de la sostenibilitat
local; Anàlisi de l'acompliment del pla d'acció
ambiental de Terrassa i escenaris de futur de
sostenibilitat de Terrassa.
 
 Dins d'aquesta mateixa línia es troba també el grup
de Dinàmica de Sistemes, que 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.
 
 L'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, en el marc del procés de la
globalització i, més concretament, dins les relacions
econòmiques i polítiques de desigualtat i injustícia que

el defineixen. En front 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:
 
 - Àrea de Relacions Internacionals. Té com a objectiu
principal establir intercanvis de coneixements i de
formació amb tot el món, especialment amb països de
Llatinoamèrica i Europa. Els projectes emblemàtics són:
Projecte URB-AL, tipus B, Energies Renovables i
Xarxes de Desenvolupament Local (l'objectiu
principal és avançar cap a un desenvolupament
econòmic energèticament sostenible mitjançant l'ús de
les energies LFA. Amèrica Llatina-Formació
acadèmica i renovable). Projecte Tecnologies
sostenibles per a la potabilització i el tractament
d'aigües residuals (l'objectiu principal de la xarxa
d'aquest projecte és la transferència de coneixements
i experiència des d'Europa a l'Amèrica Llatina).
Incorporació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat a
la xarxa del Fòrum Llatinoamericà de Ciències
Ambientals (FLACAM).
 
 - Assignatures Habitatge i cooperació i 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 d'estudi. Durant l'any 2005, la
Càtedra UNESCO ha donat un total de 10 beques
parcials d'estudi per un import total de 11.150 euros a
estudiants espanyols i llatinoamericans per a la
matrícula del Màster en Sostenibilitat o algun dels seus
postgraus. Així mateix, la secretaria tècnica de la
càtedra ha facilitat als estudiants del màster i del
programa de doctorat informació i contactes amb
l'AECI per facilitar l'accés als ajuts que aquesta
agència espanyola de cooperació dóna als estudiants
universitaris llatinoamericans.
 
 
 Publicacions
 
 - Les publicacions periòdiques són la revista
Sostenible? (publicació del 7è número titulat
«Sostenibilitat, un marc de referència»), l'edició en
català de l'Informe 2005 sobre el Desenvolupament
Humà del PNUD («L'hora de la veritat de la cooperació
internacional. Ajuda, comerç i seguretat en un món
desigual»), Els papers de la Càtedra UNESCO
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(monogràfics curts sobre temes relacionats amb la
recerca de la càtedra) i els butlletins electrònics
NotíciesODG i Butlletí del Grup de Dinàmica de
Sistemes. 
 
 - Les publicacions no periòdiques han estat: El deute
ecològic espanyol. Impactes ecològics i socials de
l'economia espanyola a l'estranger (dedicat al deute
ecològic de l'Estat espanyol) i Desarrollo sostenible
(que tracta d'una manera àmplia diversos temes
relacionats amb el desenvolupament sostenible).
 
 
 Producció científica 
 
 - 24 ponències, comunicacions i pòsters presentats en
congressos. 
 
 - 8 articles publicats en revistes i butlletins. 
 
 - 3 reports de recerca. 
 
 - 8 col·laboracions i elaboracions de llibres.
 
 - 151 participacions en congressos, seminaris i altres
actes. 
 
 - 26 assistències a congressos i jornades.
 
 Les activitats de la càtedra han quedat reflectides en
159 intervencions en els mitjans de comunicació (41
articles d'opinió en premsa escrita i 40 articles de
divulgació publicats en webs i revistes), 60 aparicions
en ràdio (14 d'elles en una col·laboració amb Ràdio
Municipal de Terrassa), 9 en premsa escrita, 7 a
diversos canals de televisió i 2 rodes de premsa.    

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 2005
Assistència d'animals i centres d'acollida d'animals
abandonats
 
 - Continua el programa de protecció de gats del carrer
que porta a terme l'entitat, que compta amb la
inestimable col·laboració de grups de voluntaris. Es
proporcionen tractaments veterinaris, esterilitzacions,
alimentació, etc., a les colònies estables.
 
 - Centre Familiar de la Fundació. 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-escola Bú Bup Parc. Ja han finalitzat les
obres de construcció d'aquest centre d'acollida

d'animals abandonats, 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
(Barcelona), es va incorporar a la nostra entitat a
l'abril del 2003, i continua fent-se càrrec del
manteniment dels animals (cavalls, rucs, gossos, gats,
gallines, etc.) i denunciant maltractaments amb relació
als èquids.
 
 - Refugi de Cervelló. Es va integrar a la nostra entitat
al juliol del 2003 i és el centre que va acollir més
animals abandonats dels gestionats durant l'any 2005.
S'han fet algunes millores en la seva infraestructura
(clínica veterinària, noves instal·lacions per als gats i
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millora de la pista forestal que arriba al centre, etc.).
 
 - Centre d'Acollida d'Animals Abandonats de Mataró.
La nostra entitat ha gestionat aquest centre, que depèn
de l'Ajuntament de Mataró, fins al juny del 2005.
 
 - Departament «L'altre ciutadà». Aquest departament
continua atenent els nombrosos casos especials que es
presenten amb relació a salvaments d'animals en
situacions difícils, maltractaments, etc.
 
 - Departament d'adopcions. Mitjançant aquest
departament s'impulsa l'adopció d'animals en noves
famílies i s'intenta evitar molts abandonaments per
part dels propietaris. 
 
 
 Àrea d'educació, divulgació i sensibilització
 
 - Pàgina web (www.altarriba.org). Conté informació
molt detallada tant de les accions desenvolupades per
la nostra entitat com d'altres temes de protecció
animal. Durant l'any 2005 s'han produït nombroses
visites.
 
 - Revista Bú Bup, la llamada de los animales.
Continua la publicació d'aquesta revista i aquest any es
van editar quatre números.
 
 - Altarriba. Cuadernos para dialogar sobre
animales. S'ha editat un nou número amb el títol
«Con la muerte en los talones, los perros mueven la
cola», amb el tema de l'eutanàsia amb relació als
animals de companyia.
 
 - II Conferència Internacional sobre la Protecció Legal
dels Animals a Espanya. Organització i celebració al
febrer del 2005, a la Universitat de Barcelona, de la II
Conferència Internacional, amb la temàtica dels
centres d'acollida d'animals abandonats i la
recuperació de fauna salvatge. Van intervenir
representants d'organitzacions nacionals i
internacionals.
 
 
 Altres
 
 - Granja de micos a Camarles (Tarragona). Continua
la nostra intervenció per tal d'impedir que s'instal·li en
aquesta localitat una 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 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, les ordenances municipals, etc., i
afavorir els animals de companyia.
 
 - Actes públics. La nostra entitat va participar en
diferents actes públics relacionats amb el tema de la
protecció animal.

Fundació Altarriba – Amics dels Animals

Pàgina 278 de 288



Anuari d'entitats catalanes. 2006

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 2005
Campanyes i actes reivindicatius  - Realització d'una
campanya contra el Pla de l'Energia de Catalunya,
amb presentació d'al·legacions, xerrades i la
participació en la manifestació conjuntament amb la
Plataforma No a la MAT.  - Campanya Xarxa Natura
2000. S'ha treballat per l'ampliació dels espais
inclosos.  Jornades de formació  Realització de les XIX
Trobades Ecologistes a Tortosa.  Publicacions i
elaboració de material propi  - Edició del butlletí en
paper compartit per totes les entitats de la federació.  -
Edició del butlletí electrònic de la federació.  Altres  -
Interlocució amb l'administració a diferents nivells.

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 2005
Els Premis Solar 2005, convocatòria espanyola,
atorgats per l'Associació Europea per a les Energies
Renovables (EUROSOLAR).
 
 Per quarta vegada la secció espanyola
d'EUROSOLAR atorga els Premis Solar a aquelles
iniciatives i realitzacions exemplars en el camp de la
utilització de les energies renovables a l'Estat
espanyol. 
 
 Les iniciatives i realitzacions guardonades en la
convocatòria de l'any 2005 han estat les següents:  
Ciutats, municipis o serveis municipals  Ajuntament
de Camargo (Cantàbria) per la instal·lació d'energies
renovables a l'Escola Municipal de Medi Ambient,

pel Pla de Promoció i Divulgació d'Energies Renovables
i pel projecte «Enchúfate al Sol», que promou
l'energia solar per a tots els centres educatius de
Camargo. L'Escola Municipal de Medi Ambient -
equipada amb un aerogenerador de 3 kW, 10 plaques
fotovoltaiques, 18 col·lectors solars tèrmics, 40
plaques fotovoltaiques per a venda a xarxa, una aula
d'energies renovables i el taller «Les energies»-
constitueix un exemple a seguir per a altres municipis.
El Pla de Promoció i Divulgació d'Energies Renovables,
l'adopció d'una ordenança solar i el projecte
«Enchúfate al Sol» són una mostra de com predicar
amb l'exemple. El projecte «Enchúfate al Sol»
s'emmarca dins del Pla de Promoció i Divulgació
d'Energies Renovables que desenvolupa l'Ajuntament
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de Camargo, amb la col·laboració de les conselleries
d'Educació i Medi Ambient del Govern de Cantàbria i
de l'IDAE. Té per objectiu fonamental la instal·lació
de plaques solars de venda a la xarxa a tots els centres
educatius de la vall de Camargo, tant públics com
concertats, en el termini de dos anys. El de Camargo
és el primer ajuntament de l'Estat espanyol que dota
d'energia solar fotovoltaica tots els seus centres
educatius (www.aytocamargo.org).  
 Companyies industrials i comercials, empreses,
agricultors que utilitzen energies renovables 
CONTANK (Parking Service Castellbisbal, SA) té en
funcionament un sistema solar tèrmic de 360 kW per
a un procés industrial de neteja. L'empresa es dedica
a la neteja de contenidors per a mercaderies líquides
sobre transport rodat i ferroviari. Aquest servei
demana considerables quantitats d'energia tèrmica
(en forma d'aigua calenta, 46 %, i en forma de vapor,
56 %). Un sistema solar (92 captadors, 510 m2)
aporta 429 MWh dels 1.990 MWh/any necessaris, és
a dir, una fracció solar del 21,55 %. Això representa un
estalvi de 14.300 euros/any (www.aiguasol.com ,
www.gae.es).  
 Propietaris o usuaris d'instal·lacions que utilitzen
energies renovables  L'hotel Flamingo (l'Ampolla,
Tarragona) té un sistema d'energia renovable que
combina l'energia solar amb la biomassa. Això el
converteix en el primer hotel energèticament
sostenible. Els 30 captadors solars (76,20 m2, 64.253
kWh/any) i els dos acumuladors (3.500 litres
cadascun) són la base del sistema d'aigua calenta
corrent i calefacció. Es complementen amb dos
calderes de biomassa, de 100 kW cadascuna
(eficiència: 92 %), que funcionen de forma totalment
automàtica i presenten emissions molt baixes
(www.hotel-flamingo.info, www.novaenergia.org).  
 Associacions locals o regionals que promouen
projectes d'energies renovables  Desert.  
 Projectes d'arquitectura solar realitzats o per
realitzar  Edifici bioclimàtic del Centre de Formació en
Energies Renovables del Govern de Navarra
(Imarcoaín, Navarra). És un edifici de 400 m2 que
s'utilitza com a edifici demostratiu, de recepció del
Centre, com a sala de conferències i per impartir
formació, a part de les tasques d'investigació
desenvolupades pels professors, i com a banc de
pràctiques per als alumnes. Incorpora tot tipus
d'instal·lacions actives i passives per obtenir un balanç
energètic quasi nul: instal·lació solar tèrmica (64 m2),
dipòsit de 40.000 litres d'aigua per acumulació
interestacional d'energia, calefacció i refredament
mitjançant sòl i mur radiant, instal·lació solar fotovoltaica
de 5 kWp connectada a la xarxa, hivernacle amb
captació directa i ventilació forçada amb sistema
d'ombrejat mitjançant persiana per a l'estiu, mur
Trombe, aïllament exterior de tancament amb façana
ventilada, refredament mitjançant aigua de pou i
ventilació forçada amb shunt termosolar (xarxa de
canonades enterrades en el subsòl per les quals es fa

circular aire que és refredat i introduït a l'edifici). Tot
plegat el converteix en un edifici exemplar i no
només per a finalitats formatives
(www.pnte.cfnavarra.es).  
 Mitjans de comunicació: periodistes, autors o mitjans
per haver realitzat informes o demostracions sobre
energies renovables  Josep Ros (periodista de TV3),
pel seu treball continuat a favor de les energies
renovables dins del programa 30 Minuts («Connectar-
se al sol», «Canvi climàtic», «Energies en trànsit»,
«Què en fem dels purins?») i dins dels informatius
(Telenotícies).  
 Iniciatives d'educació i formació en energies
renovables  Centre ambiental i d'energia solar Fuente
de Columbares, promogut per Explotación Forestal
Columbares, SL, una pime dedicada a projectes
educatius ambientals i de conservació. El conjunt del
centre és un recurs educatiu per si mateix. Tots els
subministraments energètics provenen de fonts
renovables: les necessitats d'aigua calenta i calefacció
provenen de la combinació de l'energia solar tèrmica
(el 85 %) amb una caldera especial de biomassa (15
%). El sistema d'acumulació consta de dos dipòsits: un
de 1.300 litres (aigua calenta corrent) i un altre de 700
litres (calefacció per sòl radiant). L'electricitat s'obté a
partir d'energia solar fotovoltaica (1 kWp) i un
aerogenerador (5 kW). L'electricitat generada
s'acumula en 24 bateries. Disposa d'un inversor de 5
kW. Disposa també de sistemes compactes d'aigua
calenta corrent per a ús demostratiu i una sèrie
d'enginys solars (motors Stirling, piles de
combustible de H2, assecadors solars, forns solars,
etc.). El centre ha rebut 15.000 visitants en els darrers
tres anys (www.fuentecolumbares.com).  
 Sistemes de transport amb energies renovables 
Servei Ecopack de missatgeria i transport en vehicle
elèctric, promogut per Ecomissatgeria Trèvol, una
cooperativa pionera en l'ús de la bicicleta per
realitzar el servei de missatgeria. Per completar aquest
servei, Trèvol ha posat en funcionament un servei de
distribució urbana de petita i mitjana paqueteria
mitjançant un vehicle elèctric, a ampliar fins a tres,
amb instal·lació de plaques solars en els mateixos
vehicles, per aportar part del seu consum. La resta es
cobreix amb un contracte d'electricitat verda
(www.trevol.com).

Eurosolar - Associació Europea per les Energies Renovables
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SOCIETAT VALENCIANA PROTECTORA
D'ANIMALS I PLANTES (SVPAP)

SOCIETAT VALENCIANA PROTECTORA D'ANIMALS I PLANTES (SVPAP)
Palleter, 63 baixos - dreta
46008 VALÈNCIA
VALÈNCIA
Telèfon: 963 844 182 / 963 841 154
Fax: 963 843 290
E-mail:
Web:
             protectora@svpap.com
          www.svpap.com

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació:                             1973

Nombre d'associats:                                   2580

Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:                                                                             
Generalitat Valencia, admó local, Confederació
Francesa de Societats
Protectores, entitats animalistes d’Europa i el Canadà,
Ayts italians, OMS, Societat Mundial per a la Protecció
dels animals

Àmbit geogràfic d'actuació:                                              comarcal

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

Àmbits temàtics d'actuació:                                              Defensa d'animals
domèstics, defensa dels animals en general

Objectius:
El tracte respectuós envers totes les espècies animals i
vegetals, d'acord amb la metodologia següent:
 - Informació a través de campanyes informatives i
xerrades, taules rodones i altres activitats per arribar a
tota mena d'associacions o col·lectius.
 - Educació a través de projectes educatius i intervenció
directa a les aules.
 - Acció diversa encaminada al compliment de les lleis
vigents sobre protecció dels animals i del medi ambient
(en aquest punt, col·laboració amb associacions més
especialitzades).
 - Promoció de lleis quan es consideri que hi ha un buit
legal.

Memòria d'activitats de l'any 2005
- Gestió de refugis per a animals abandonats (sense
sacrifici d'animals). 
 - Gestió de la Gossera Municipal de València (ara
Centre d'Adopció d'Animals, CAA) amb els mateixos
criteris de funcionament que els refugis.
 - 14a Campanya d'Esterilització a Preu Reduït, amb la
participació de 78 clíniques veterinàries de València i
província i l'edició de fullets i cartells. 
 - Activitats educatives, generalment xerrades, en
múltiples centres docents i socials.
 - Firma del conveni per al desenvolupament del Pla
d'Esterilització Felina en tota la ciutat com a mètode
únic de control demogràfic i sanitari de la població de
gats urbans, eradicant definitivament el seu sacrifici.

Són ja 307 les zones intervingudes, amb un balanç que
supera les 3.000 gates esterilitzades. Hi ha 220
voluntaris identificats amb carnet de voluntari del
PEF. Afortunadament, aquestes xifres creixen
ininterrompudament.
 - Pla d'Esterilització Felina. A més de la seua aplicació
en la ciutat de València, també es desenvolupa en 52
municipis de la província. Aquesta xifra augmenta
permanentment i esperem aconseguir la implantació
del sistema de forma generalitzada -en qualsevol
municipi- per mitjà del conveni, que s'està elaborant, de
col·laboració entre la Societat Valenciana Protectora
d'Animals i Plantes (SVPAP) i la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies. 
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 - Desenvolupament de la 3a edició del Curs de
Formació del Professorat, organitzat, proposat i
desenvolupat íntegrament per la SVPAP, de reconegut
interès formatiu i pedagògic per la Direcció General
d'Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esport de la Generalitat valenciana. 
 - S'ha firmat un conveni entre aquesta Conselleria i
la SVPAP. Aquest material teòric (que hem editat
definitivament amb el títol Animals i plantes: cap a
una relació en harmonia) es pot obtenir a través del
web de la Societat i des del web de la Conselleria, per
enllaç amb la SVPAP. També pot sol·licitar-se a la
SVPAP aquest llibre de text i el CD que arreplega
activitats directament relacionades amb el temari per
facilitar al professorat la seua aplicació en l'aula. El
Servei de Formació del Professorat a través dels
CEFIRES recomanarà als docents, d'ara en avant,
l'assistència a aquests cursos. 
 - Col·laboració amb la Facultat de Psicologia i
Ciències de l'Educació de la Universitat de València
per a la formació d'alumnes en pràctiques a través del
Grup Educatiu.
 - Conveni de col·laboració amb la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport.
 - Preparació de conveni amb la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies.
 - Ingrés com a membre en la Fundació per a la
Solidaritat i el Voluntariat.
 - Primera xerrada sobre «Alternatives a
l'experimentació amb animals» (intervencions: REMA
i SECAL).
 - Edició de la revista SVPAPIRO.
 - Gestions diverses encaminades al tancament de
l'actual zoològic i aconseguir millors condicions per
als animals en el futur Bioparc. Visita informativa, de
caràcter privat, a les obres del Bioparc.
 - Campanyes en els mitjans de comunicació per
incrementar les adopcions d'animals del nostre refugi
i del CAA i difondre les notícies de la SVPAP.
 - Campanya de difusió de la Llei 4/94 sobre protecció
dels animals de companyia.
 - Campanya informativa sobre l'ús de pells, amb
l'edició de cartells i fullets.
 - Campanya informativa sobre els animals en els
circs, amb l'edició i distribució de fullets.
 - Campanya contra la celebració de curses de bous i
l'ús d'animals en festejos populars.
 - Campanya «No som joguines», per evitar la compra
compulsiva d'animals com a regal.
 - Edició en format targeta, per a col·legis en Nadal i en
calendaris 2006.
 Campanya «No compres un amic, adopta'l!», amb la
col·laboració especial del diari Levante EMV.
 - Campanya contra l'abandó i el maltractament, amb
l'edició de cartells amb el lema «Denuncia tu, perquè
ells no poden». 
 - Campanyes informatives sobre la tinença d'animals
de companyia i sobre les obligacions dels seus
responsables, en col·laboració amb la Regidoria de

Sanitat de l'Ajuntament de València.
 
   Recollida de firmes:
 - Per al tancament de les instal·lacions actuals del
zoològic de València.
 - Per a l'elaboració d'una normativa que permeta
viatjar en els transports públics amb animals de
companyia.
 - Per a l'aplicació de la Llei de protecció animal.
 - Contra les festes on es tortura animals.
 - Per a l'habilitació d'espais públics on es permeta
l'esplai dels gossos.
 - De suport a la SVPAP, davant de l'Ajuntament de
Sant Antoni de Benaixeve, per salvar el refugi (en el
passat any, les instal·lacions del refugi van córrer un
greu perill en convertir-se en polígon industrial l'àrea
on es troba ubicat, a pesar de la seua qualificació de
Dotacional Públic de Titularitat Privada, en el Pla
General i el Pla Parcial aprovats).
 
   Seu i clínica  Funciona com a clínica veterinària i, a
més, s'atenen els assumptes socials, els de
comportament caní i felí, els relacionats amb el PEF i
els afers relacionats amb el Departament Jurídic.
 
   Refugi i CAA
 - Gossos arreplegat l'any 2005: 1847.
 - Gossos adoptats l'any 2005: 1.564.
 - Gats arreplegat l'any 2005: 776.
 - Gats adoptat l'any 2005: 563.
 - Total de gats atesos l'any 2005 (inclosos PEF):
1.977.
 - Altres animals (ponis, galls, conills, porc, etc.): 57.
 
   Grups
 - Voluntaris del refugi: labors de manteniment del
refugi els diumenges i festius, per atendre els animals
i els seus adoptants.
 - Grup de Seguiment: revisa l'adaptació i les
condicions dels animals adoptats. 
 - Grup de Premsa: difon les notícies, les campanyes i
els actes més destacats de la SVPAP.
 - Departament Jurídic: tramita les denúncies relatives
a maltractaments, abandons, etc., i atén les consultes
sobre aquests temes.
 - Grup Informatiu: divulga el material informatiu i
prepara algunes campanyes de la SVPAP.
 - Grup Educatiu I: elabora el material educatiu per a
la seua edició en llibres i CD, inscrits com a grup de
treball en la Conselleria d'Educació amb el nom de
GEA i/o ponents dels cursos de formació del
professorat.
 - Grup Educatiu II: realitza activitats i xerrades en
col·legis, instituts, associacions i tot tipus de centres
culturals i socials.
 - Grup Nodrissa: cuida en la seua pròpia casa cadells
de gossos i gats menors de dos mesos d'edat, fins que
poden ser acollits en el refugi.
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   Diversos
 - Concessió del premi Important del diari Levante.
 - Col·laboracions amb associacions nacionals i
estrangeres de defensa i protecció animal.
 - Atenció a consultes i col·laboració amb diferents ens
(ajuntaments, grups polítics, etc.) de diversos punts de
l'Estat espanyol.
 - Adopció via telefònica d'animals amb amo, d'un
domicili a un altre, sense ingressar en el refugi. 
 - Col·locació d'estands i meses informatives en
diferents localitats, per invitació. 
 - Consultori sobre comportament caní i felí.
 - Renovació del conveni de col·laboració amb la
Facultat de Veterinària de la Universitat Cardenal
Herrera per al diagnòstic, el tractament i la cirurgia
d'animals albergats (més de 400 animals s'han
beneficiat d'operacions quirúrgiques).
 - Creació d'un sistema de localització d'amos d'animals
perduts.

Societat Valenciana Protectora d'Animals i Plantes (SVPAP)
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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 2005
- 28 de gener: ATENEA, conferència «La Fundació
Territori i Paisatge, un nou model de gestió del
territori», dins el cicle «Aula Oberta».  - 22 de febrer:
Escoltes Catalans, celebració del 30è aniversari dels
Escoltes Catalans.  - 3 de març: Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, xerrada sobre la Fundació a la
taula rodona «La recerca en biodiversitat: arriba a la
ciutadania?», en el marc del cicle «Emergències de la
sisena extinció».  - 15 de març: Amics dels Jardins de
Barcelona, conferència «La Fundació Territori i
Paisatge: un nou model de gestió del territori».  - 17-27
de març: Generalitat de Catalunya, visita de formació i
intercanvi sobre la custòdia del territori a Nova

Anglaterra (EUA), així com al 15è Congrés de
Conservació del Territori.  - 14 d'abril: Institut
Menorquí d'Estudis, conferència «País, paisatge i
paisanatge» amb motiu de l'exposició «El paisatge de
Menorca».  - 27 d'abril: Diari de Girona, acte de
lliurament del Premi Important, atorgat a la Fundació
per la seva tasca a les comarques gironines.  - 10 de
maig: Universitat de Girona, conferència «Les
fundacions i la gestió dels espais naturals: Fundació
Territori i Paisatge», en el marc de l'assignatura Gestió
d'Espais Naturals, de la llicenciatura de Ciències
Ambientals.  - 13 de maig: Universitat Complutense
de Madrid i Europarc-Espanya, conferència sobre
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l'experiència de la Fundació, dins el Màster en Gestió
d'Espais Naturals Protegits.  - 18 de maig:
Ajuntament de Banyoles i Universitat de Girona,
conferència «El turisme integrat a la naturalesa i el
paisatge», en el marc de les II Jornades de Turisme i
Esport.  - 26 de maig: Universitat de Girona,
conferència «Les singularitats forestals. Les
iniciatives d'apadrinament i custòdia del territori. La
Fundació Territori i Paisatge», en el marc del curs de
postgrau sobre Planificació i Gestió dels Recursos
Forestals.  - 29 de maig: Centre d'Extensió Universitària
i Divulgació Ambiental de Galícia (CEIDA),
conferència «Custodia do territorio».  - 28 de juny:
Observatori del Paisatge de la Garrotxa, presentació
dels projectes realitzats a la comarca.  - 29 de juny:
Centre d'Extensió Universitària i Divulgació Ambiental
de Galícia (CEIDA), conferència «As reservas
privadas, unha alternativa para a conservación da
biodiversidade».  - 15 de juliol: estació de muntanya de
la vall de Núria, conferència amb el títol «La Fundació
Territori i Paisatge».  - 1 de setembre: Consell
d'Europa, conferència sobre el corredor de muntanya
cantàbric Pirineus-Alps, en el marc del «Seminari per a
directors d'àrees que tinguin el diploma d'Àrees
Protegides. Quarantè aniversari del Diploma
Europeu».  - 16 de setembre: Ajuntament de l'Estany,
conferència sobre la recuperació de zones humides a
Catalunya.  - 22 de setembre: Associació d'Empresaris
del Montsec, conferència «La projecció del Montsec a
receptors llunyans, a través del Congost de Mont-
rebei», en el marc de les «Jornades sobre models de
desenvolupament rural i TIC: les noves tecnologies
per a un futur més sostenible».  - 23 de setembre:
Ajuntament de Vilabertran, conferència «País,
paisatge i paisanatge», dins del cicle de taules rodones
«Fira dels Hortolans 2005».  - 25 de setembre:
Associació de Naturalistes de Girona i Ajuntament de
Cassà de la Selva, participació en el debat de clausura de
la 5a Fira d'Energies Renovables, Eficiència
Energètica a la Llar i Construcció Sostenible.  - 9
d'octubre: Amics dels Cingles de Collsacabra, Centre
Excursionista Esquirol, Servei de Promoció Econòmica
del Collsacabra i Camp Base, conferència
«Conservació de les muntanyes», dins el marc de la 4a
Fira del Llibre de Muntanya de Cantonigròs.  - 19
d'octubre: Associació Catalana de Ciència Regional,
conferència «Societat civil i preservació del territori»,
dins el marc del cicle «Territori i paisatge».  - 21
d'octubre: ESADE, participació en el Programa Vicens
Vives sobre Desenvolupament Sostenible.  - 2 de
desembre: Departament de Medi Ambient del Govern
d'Aragón, Fundació per a la Conservació del Trencalòs,
Lliga per a la Protecció de les Aus de França i l'empresa
pública Gestió Ambiental Vivers i Repoblacions de
Navarra, presentació de les experiències de la Fundació,
en el marc de la jornada «Bones pràctiques ambientals
per a la conservació de la biodiversitat».

Fundació Territori i Paisatge
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Anuari d'entitats catalanes. 2006

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 2005
1. Campanyes i actes reivindicatius. 
 
Activitat: Denúncia de les activiitats il.legals que es
fan a la finca  La Posa d'Avinyó. 
data: Seguiment tot l'any. 
descripció: Tal.la de bosc de ribera. Pont-gual sobre la
Gavarresa.  Grans dimensions de rompudes. S'han fet
les reclamacions pertinents a  l'Agència Catalana de
l'Aigua, el Centre de la Propietat Forestal de 
Catalunya i a l'Ajuntament d'Avinyó. 
 
Activitat: Denúncia de la tal.la de plataners
centenaris. 
data: Maig-setembre-2005. 
descripció: Es denúncia la tal.la de mitja dotzena de
plataners de grans  dimensions que hi havia al costat

de la carretera a la sortida del  poble. Com a mostra
han quedat els arbres de l'altre costat de  carretera.
S'ha denunciat al Departament de Medi Ambient de
la Diputació  de Barcelona i a l'Ajuntament d'Avinyó. 
 
Activitat: Protecció-recuperació del Molí de Cal
Verdaguer. 
data: Tot l'any. 
descripció: Es reclama a l'Ajuntament d'Avinyó que
faci tot el possible  per a que el Molí de Cal Verdaguer
(simbol del passat preindustrial del  nostre poble)
passi a ser de propietat municipal i així poder-lo 
restaurar i convertir-lo en un centre d'interpretació-
museu. 
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5. Projectes de conservació d'espais naturals. 
 
Projecte: Inventari de les fonts del terme municipal
d'Avinyó 
 
descripció: A partir de les dades mostrades a l'exposició
de 2003  ampliades amb informacions posteriors
s'elabora el llibre de l'inventari  de les fonts. El
treball es presenta a l'edició 2005 dels Premis 
Lacetania i es distingit amb el Premi Antoni Esteve
convocat pel Centre  d'Estudis del Bages, el Col.legi
de Doctors i Llicenciats i Òmnium  Cultural. En aquests
moment s'està en la fase preparatòria de la seva 
publicació. 
 
 
Projecte: Dinamització social i restauració d'un tram de
la riera  Gavarresa (el camí del riu). 
 
descripció: 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. 
El mes de marc de 2005 es fa la primera plantada
d'arbres en la zona que  es va preparar en la sortida de
neteja i desbrossat de finals d'any.  Durant la
primavera i l'estiu s'efectuaren diverses sortides de 
manteniment i reg dels arbres plantats. 
Les passeres previstes en el projecte per travessar el
riu en dos punts  no es van poguer fer perque el permís
de l'Agència Catalana de l'Aigua  va arribar a primer
de setembre quan ja havien començat les pluges. 
Aquestes passeres es faran l'estiu de 2006. 
 
 
 
7. Celebració o participació en actes diversos 
 
Activitat: Jornada sobre la "Integració i recuperació dels
espais  fluvials" organitzada per l'Associació Catalana
d'Amics de l'Aigua. 
data: 20-gener-2005 
lloc: Avinyó 
descripció: El Grup Ecologista i el Projecte Rius hi
feren la xerrada  "Recuperació d'un espai fluvial
d'àmbit rural. El cas d'Avinyó.  Restauració de la
Gavarresa" en la que s'explicà el projecte del Camí  del
riu. 
 
Activitat: 6ena Trobada de grups del Projecte Rius. 
data: 17-abril-2005 
lloc: Martorell 
descripció: El Grup Ecologista hi fa una xerrada per
explicar el  projecte de restauració de la Gavarresa. Es

un dels primers projectes  d'adopció que promou
l'Associació Hàbtitats-Projecte Rius. 
 
Activitat: Assistència a la jornada "Present i futur de
la gestió  sostenible dels espais fluvials" organitzada
per l'Agència Catalana de  l'Aigua 
data: 8-juny-2005 
lloc: la Facultat de Biologia de la Universitat de
Barcelona. 

Grup Ecologista d’Avinyó (GEA)
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