Assemblea General Ordinària de l'ADENC

La Junta Directiva convoca Assemblea General Ordinària el proper
divendres 15 de març de 2019, a les 18.00 h, que tindrà lloc a la sala 8 de
Ca l'Estruch (c. de Sant Isidre, 140, nau principal, 1r pis, de Sabadell) .

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

L'ordre del dia és:
1- Delegació de les funcions de presidència en el sots-president
2- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària de l'ADENC
de l'any 2018, que us enviem juntament amb aquesta tramesa.
3- Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats, el balanç econòmic i
l'estat de comptes de 2018.
4- Presentació dels projectes i grups de treball de l'ADENC.
5- Presentació i aprovació, si s'escau, de les quotes d’afiliació.
6- Presentació i aprovació, si s’escau, del programa d'actuació i pressupost per al 2019.
7- Inici de votacions dels pressupostos participatius de l'ADENC.
8- Criteris per a la captació de fons.
9- Precs i preguntes.
A partir de l'11 de març estaran disponibles a la web www.adenc.cat la documentació de
l'assemblea (memòria d'activitats, el balanç econòmic, programa, pressupost...).
Cordialment,

Joan Cuscó i Borràs, president
El Vallès, 18 de febrer de 2019
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En el cas que no hi pugueu assistir, podeu delegar el vot omplint la següent butlleta, la qual
podeu fer arribar personalment, per correu, fax o correu electrònic a l'ADENC.
En/na..............................................................................................................................,
soci/sòcia de l'ADENC, delega el seu vot a l'Assemblea General Ordinària del 15 de març de
2019 en el/la soci/sòcia: …………………………...…..................................................................
................................................, ........ de ............................. de 2019
Signat,

Benvolgudes persones sòcies,

Enguany,
volem saber
què voleu
els socis i sòcies
de l’ADENC
i
animar-vos
a participar
en l’entitat!

Tal com es va demanar a la darrera assemblea, la junta de l’ADENC ha preparat uns
pressupostos participatius per a que els socis de l’entitat pugueu decidir el destí d'una
part del pressupost.
Hem preparat una plataforma online per a que pugueu conèixer i votar els diferents
projectes:
http://adenc.cat/pressupostos-participatius-2019. Les propostes
recollides fins ara inclouen des de millores al local de l'entitat i la seva biblioteca, projectes
d’afavoriment de fauna local, fins a propostes d’educació ambiental i art i natura.
Tanmateix, això no s’acaba aquí! Des de la Junta estem oberts a incloure noves propostes
que creieu que poden ser interessants per a entrar a la llista de votació. És per això que
teniu fins al dia i hora de l'assemblea per a enviar-nos les vostres idees i projectes, i si
són aprovats en Junta o Assemblea, els inclourem per a que els socis els puguin votar!
El període de votacions s'iniciarà durant la celebració de l'assemblea, el dia 15 de març de
2019, i s’acceptaran votacions fins al dia 5 d'abril!

El 2018, l’ADENC ha vist ampliada la seva plantilla d’oficina fins a tres treballadors!
Això ha permès incrementar les seves línies de treball, consolidar projectes històrics i
també establir noves col·laboracions amb altres entitats i col·lectius!
Enguany, estem impulsant la III Conferència dels Espais Naturals de la Plana
del Vallès, implicant-nos en una acció territorial vallesana que vam iniciar l'any 1997
i que desprès de 20 anys, es celebrarà la tercera edició a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Estem engrescats en generar aquest espai de debat públic on participin
diversos sectors, el científic, l'administració, tècnics, entitats ecologistes i la
ciutadania, amb l'objectiu de protegir els espais naturals del Vallès.

Cada cop
més persones
sòcies i voluntàries
s'estan implicant als
nostres projectes.
Si encara
no hi participes,
t'animem a fer-ho!

El grup d’estudi dels ratpenats de l’ADENC (GERA) ha consolidat la seva relació
amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers amb un conveni de col·laboració.
De la mateixa manera s’ha elaborat un conveni amb la Cooperativa del Rodal!
Tant al riu Ripoll com al Parc Grípia Ribatallada també hi estan passant coses noves!
Han nascut dos grups de treball arrel de les actuacions que s’han dut a terme en
aquests espais: el grup d’estudi de les tortugues al riu Ripoll, i el grup d’art i
natura al Grípia Ribatallada, on s’hi volen promoure activitats de caire artístic amb
una visió conservacionista i naturalista!
I no ens podíem oblidar de que aquest any el projecte emblema de l’entitat, el “Fes
reviure el Ripoll!” compleix 10 anys! És per això que aquest 2019 ve carregat
d’activitats centrades en donar a conèixer el nostre riu que hem estat cuidant des del
2009 i que en 10 anys ha millorat considerablement gràcies a la participació i la
col·laboració dels voluntaris i socis de l’ADENC!

La Junta de
l'ADENC
és al vostre abast.

Pensem que tothom
pot trobar-hi
un espai i/o grup
amb el que participar
amb l'ADENC.

La Junta és l'òrgan que dirigeix l'entitat i està oberta a la vostra participació, ja sigui
sol·licitant formant-ne part, ja sigui assistint a alguna reunió, ja sigui fent arribar propostes o
peticions. Les persones interessades en participar-hi, poseu-vos en contacte amb l'oficina.
Enguany, durant uns mesos el nostre president Joan Cuscó Borràs és a Equador per motius
acadèmics. Abans de marxar va delegar les funcions de representació de l'entitat al nostre
sots-president, en Joan Carles Sallas Puigdellívol.

Enguany després de fer l'assemblea volem fer un sopar d'entitat tots junts.
Anirem a El Velòdrom-Luika (ctra. de Prats de Lluçanès, 2 Bxs, Sabadell). El preu del
menú serà de 15 € per persona. La inscripció és imprescindible a través del web de
l'ADENC abans del 7 de març (inclòs).

Després de
l'assemblea
anem a sopar
tots junts!!

Finalment apuntar que sense les persones que fan funcionar cada un dels projectes, l'ADENC no seria el que és. Així que
us hem de recordar que calen voluntaris i socis actius. Si coneixeu persones o si voleu participar als grups i activitats
que proposem, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres pels canals habituals, per mail, telèfon o
presencialment.
Gràcies i esperem veure-us a tots aviat, Junta de l’ADENC
El Vallès, febrer de 2018

