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Des de fa anys la humanitat està avisada de les fatals conseqüències del desenvolupament insostenible de les nostres societats. Vivim amb la consciència d’estar
causant un canvi global del planeta on vivim: augment de les temperatures, major
freqüència de fenòmens meteorològics catastròfics, destrucció d’hàbitats, pèrdua
de biodiversitat a un ritme trepidant mai registrat en altres períodes d’extincions
massives, per posar alguns exemples del que està sent la nostra empremta en el
planeta. Malgrat ser-ne conscients, sovint ens plantegem si hi ha una solució per
parar i revertir la situació o val més la pena seguir com estem sense fer cas a les
amenaces de futur a les quals nosaltres mateixos ens estem exposant.
És evident que la postura més responsable és la de no quedar-nos amb els
braços plegats, mirant cap a un altre costat com si no fos el nostre problema i no
l’estiguéssim causant nosaltres. Però què hi podem fer? Quan fem la reflexió a nivell
individual és lògic que ens veiem desbordats per la magnitud del problema, i potser
ens quedem decebuts veient que canviar els nostres hàbits i actitud no suposarà
cap millora notable, malgrat que ens podem sentir realitzats pensant que estem actuant correctament. Tot comença a nivell individual, però cobra sentit i significància
si no estem sols i ens agrupem perquè les nostres accions es magnifiquin. És en
aquest nivell superior a l’individual en què entren en acció les ONG, associacions i
entitats conservacionistes, i és on ens trobem nosaltres com a ADENC.
Resulta impossible pensar en el món conservacionista sense les associacions, bàsicament perquè la conservació de la natura difícilment existiria sense elles. Malauradament la conservació de la biosfera segueix sent necessària, però a casa nostra
l’associacionisme no gaudeix del reconeixement que es mereix i el dia a dia de les
entitats no és fàcil. En el nostre cas, som una entitat declarada d’utilitat pública,
però aquesta declaració no són més que bones intencions ja que realment se’ns
té en l’oblit per part de les administracions. Són molts òrgans de representació on
hauríem d’estar per aportar el nostre punt de vista independent, per controlar la
presa de decisions importants que massa sovint van en detriment del medi ambient
i les persones. Ara bé, des de la precarietat és impossible arribar a la gran quantitat
d’organismes on voldríem tenir presència. La participació ciutadana està a l’ordre
del dia, però es converteix en una pseudoparticipació quan no es disposa de mitjans i facilitats per formar-ne part, per no parlar del cas que es fa de les esmenes i
crítiques a les propostes oficials que en el fons són inflexibles.
Evidentment, una humanitat respectuosa amb el planeta no s’aconseguirà únicament amb l’associacionisme, malgrat que pugui ser una eina molt potent si interessés. Amb l’organització social actual, actors com el sector privat i l’administració
pública són de vital importància, però el seu compromís amb la causa és ben conegut que sovint no és el desitjable. El problema de fons sempre és el mateix, la
societat no la lideren les persones sinó que ho fan els diners per nosaltres, estem
sempre al servei de la moneda, que és el millor element que tenim per generar les
desigualtats entre persones i la degradació del nostre planeta, camuflant-ho sempre amb el nom de “desenvolupament”. Un fals desenvolupament econòmic que
no es veu correlacionat amb un desenvolupament humanitari real.
Per sort les entitats sense ànim de lucre no tenim aquests objectius i seguim existint, perquè l’únic que perseguim és poder ser una societat que respecti el planeta
i els seus habitants com es mereixen.
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10 anys fent reviure el Ripoll
Fes Reviure el Ripoll compleix 10 anys! Aquest projecte es va
iniciar el 2009 per recuperar un espai natural de Sabadell que ha estat
maltractat durant anys.

Els orígens del projecte

Durant segles, el riu Ripoll ha estat un riu fortament
humanitzat i explotat econòmicament, ocupat per

horts i fàbriques que han causat un impacte negatiu en la qualitat de l’aigua i han fet desaparèixer
l’ecosistema fluvial.

El riu Ripoll havia estat una claveguera a cel obert, i molts
ciutadans el recorden amb l’aigua que baixava de diferents colors, en funció de la moda del moment.
Això ha anat canviant al llarg de les darreres dècades gràcies a l’abandonament de moltes fàbriques, a
l’ordenament o l’eliminació per part dels ajuntaments de
la majoria de zones d’horta marginal, així com a la construcció d’un col·lector interceptor i la depuradora d’aigües

10 anys millorant el riu
Així, el 2009 es va adoptar un tram
de riu de 500 metres que començava a l’àrea d’esbarjo de Sant Vicenç
de Jonqueres i acabava a l’assut del
Molí de l’Amat.
La primera gran actuació va ser l’eliminació de la

canya mitjançant, per una banda, l’extracció i trituració

de rizoma amb maquinària i, per una altra, les desbrossades periòdiques amb la finalitat d’esgotar la canya.
Durant aquesta primera fase del projecte, a part de les

residuals als anys 90. A més, durant els últims anys

jornades d’erradicació de la canya americana, es van

l’àmbit global del Ripoll ha vist molt augmentat el seu ús

organitzar un total de 13 plantades populars i es van

social d’esbarjo, coincidint amb la seva millora ambiental
i paisatgística.
El riu havia millorat molt però seguia força degradat en
termes ecològics a causa de la contaminació i la presència de la canya americana. El bosc de ribera era pràcticament inexistent aigües avall de Castellar del Vallès.

Davant d’aquesta situació, un grup
de voluntaris de l’ADENC es van
proposar recuperar el bosc de ribera
en un tram del riu Ripoll al seu pas
per Sabadell i crear així un punt de
partida per a la recuperació futura de
tot el riu. Així es va crear el projecte
Fes reviure el Ripoll! i 10 anys
després en podem celebrar els bons
resultats.

plantar més de 13.000 peus de plantes de 45 espè-

cies diferents en 29 taques de vegetació. A més, per

fer que el riu tendís a separar-se del mur es va col·locar
un deflector construït amb tècniques de bioenginyeria i,
simultàniament, es va reobrir un antic braç que transcorria pel marge dret.

A part de les actuacions de millora ecològica, es
va fer una gran tasca de divulgació, amb 2 jornades de neteja, 4 sortides naturalistes, 6 xerrades i
exposicions, i ESTRENANT EL 2010 LA FESTA DEL
RIU PER COMPARTIR AMB TOTA LA CIUTADANIA
EL PROJECTE DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL i
fer que tothom gaudís d’aquest espai d’una forma
sostenible, educativa i enriquidora.
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Mireia Calvet i Mercedes Cerrato

a la tardor. En aquests seguiments s’observa la vegetació
i la hidromorfologia del riu, es mesuren paràmetres fisicoquímics i s’identifiquen els macroinvertebrats presents a

En totes les activitats del projecte, especialment en

ca de la zona. Durant el 2012, es van construir 5 basses

cipació d’un gran nombre de persones voluntàries,

terme accions destinades a afavorir la fauna aquàtitemporals separades del curs del riu per tal de facilitar

la reproducció dels amfibis. També es van dur terme 5
sortides per identificar les espècies d’amfibis que hi ha

les plantades populars, s’ha comptat amb la parti-

sense les quals no hauria estat possible assolir els
objectius proposats.

Aquest projecte ha mostrat la implicació de la ciutadania

al Ripoll i 2 jornades de pesca elèctrica per observar els

en el benestar del Ripoll, element clau en la identitat de la

peixos presents al riu.

població sabadellenca. Fes reviure el Ripoll! ha demostrat

L’any 2013 es va iniciar una tercera fase del projecte,
en què es va ampliar el tram d’actuació des de Sant

Vicenç de Jonqueres fins a la passera del parc de les Clotes, tram on el grup Fes reviure el Ripoll! ha estat treballant fins a l’actualitat. Entre el 2013 i el 2017, es van dur
a terme 17 jornades d’extracció de canya, 10 jornades
de plantada de vegetació de ribera i més de 40 activitats
divulgatives sobre el projecte.
A més, des de l’inici del projecte s’ha celebrat cada
primavera la Festa del riu, que sempre ha comptat
amb la col·laboració d’altres entitats de la ciutat
que han organitzat diverses activitats.

La Festa del riu s’ha convertit en
un símbol del projecte i s’ha anat
dedicant als diferents elements
que formen part de l’ecosistema
fluvial; així, s’ha celebrat el dia de
les granotes, el dia dels ocells,
el dia dels ratpenats, el dia dels
insectes i el dia de l’arbre.

que la cura i el manteniment dels nostres espais naturals
no només depèn de les grans administracions, sinó que

territori.

Els resultats del projecte

d’eliminació de canya al tram que va de Jonqueres

al Molí de l’Amat mitjançant desbrossades periòdiques
i afavorint a la vegada el creixement de la vegetació de

ció. Durant aquests seguiments s’ha anat observant

ribera ja establerta. Al mateix temps, es treballarà per

passat de tenir la valoració més baixa a una valoració de

nica, aprofitant les jornades de desbrossades. També es

eliminar una altra planta invasora, la Lonicera japo-

qualitat moderada. S’ha passat de tenir continuïtat nul·la

realitzarà una extracció de canya de manera mecànica

de la vegetació de ribera al llarg del curs del riu a tenir

a la zona on sigui possible accedir-hi amb maquinària

una continuïtat parcial, i de tenir una vegetació dominada

(sota el pont del Molí de l’Amat) i es farà una posterior

per espècies invasores amb la canya americana com a
protagonista a tenir una vegetació dominada per arbres,
arbusts i plantes d’espècies autòctones de ribera. Tot

revegetació de l’àrea.

A més, s’ampliarà l’àmbit d’actuació del projecte

fins a la passera de les Clotes, tram en el qual es pretén

i així, aquesta millora encara no s’ha vist en la qualitat

eliminar el pasturatge, tancar el perímetre amb vegetació

de l’aigua, que requerirà un major desenvolupament del

arbustiva i deixar que la part interna es regeneri per si

bosc de ribera i una millora en la qualitat de l’aigua que

sola.

arriba al riu a través dels sobreeixidors.

Una altra actuació d’aquesta fase del projecte serà
la fixació dels marges fluvials mitjançant la tècnica

les entitats i associacions ambientals, així com la població
en general, poden influir en el futur i la gestió del nostre

D’altra banda, es reprendran les actuacions

l’aigua, que són indicadors del seu estat de contaminala millora en la qualitat del bosc de ribera, que ha
Al llarg de la segona fase del projecte, es van dur a
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del Plant Carpet. Malgrat diversos intents, per part de

El projecte continua

l’ADENC, de fixar vegetació als marges fluvials, les riuades derivades de la climatologia mediterrània dificulten

La feina feta ha proporcionat bons resultats i el

molt l’establiment de vegetació just al costat de l’aigua.

per aconseguir millorar cada vegada més l’estat ecològic

en vegetació. Amb el sistema del Plant Carpet es pretén

grup de Fes reviure el Ripoll! continuarà treballant

Aquest fet fa que els marges del riu siguin molt pobres

Ara que ja fa 10 anys de l’inici del projecte es pot fer

del riu.

fixar aquesta vegetació i fer-la resistent a les riuades. La

qualitat de la vegetació de les ribes en aquest tram

la convocatòria 2018 per a la gestió, la conservació i la

presència de vegetació afavorirà l’establiment d’un major

una valoració dels resultats, que són molt positius. La

Aquest any l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant

de riu ha millorat de forma notable i ha passat d’estar

recuperació d’espais fluvials, ha atorgat una subvenció

ocupada per canya americana, nyàmera i poques espè-

a la proposta presentada per l’Ajuntament de Sabadell i

cies més, la majoria d’elles invasores, a estar ocupada

l’ADENC per construir un pas de fauna a l’assut del Molí

per una gran quantitat d’espècies autòctones de ribera,

de l’Amat i millorar ambientalment el tram de riu comprès

com són el salze blanc, el gatell, el vern, el freixe, l’aloc,

entre Sant Vicenç de Jonqueres i la passera del parc de

el sanguinyol, etc. Malgrat que una part important dels

les Clotes.

individus plantats no ha sobreviscut, ara trobem zones

Durant aquesta nova fase del projecte, l’Ajuntament

Per celebrar els 10 anys de Fes reviure el Ri-

l’assut que es troba just per sobre del pont del Molí de

el grup de Fes reviure el Ripoll! organitzarà diverses

de bosc de ribera que abans eren totalment inexistents.
Aquesta millora en la qualitat de la vegetació im-

de Sabadell construirà una passera de peixos a

nombre d’espècies de fauna al riu i especialment, facilitarà la nidificació d’un gran nombre d’ocells.

Celebrem els 10 anys!
poll! i els bons resultats de la iniciativa, aquest any

plica també una millora de l’hàbitat per a la fauna i,

l’Amat, que permetrà el pas de la fauna entre dos

activitats dedicades al desè aniversari del projecte.

faunística en aquest tram del riu.

del riu. L’ADENC, per la seva part, s’encarregarà de

del riu, a la qual es convidarà a totes les entitats

plantació de vegetació autòctona.

festes organitzades durant aquests 10 anys.

per tant, facilita que puguem tenir una major biodiversitat
Des de l’inici del projecte s’ha fet el seguiment de

l’estat ecològic del riu dos cops a l’any, a la primavera i

trams de riu diferents, i millorarà la connectivitat global

Aquestes activitats culminaran en la desena Festa

la recuperació posterior de la zona mitjançant la

que han col•laborat en alguna o en diverses de les
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Gerard Codina

El Parc Grípia Ribatallada: un espai amb molt
potencial
Entre les ciutats de Sabadell i Terrassa trobem un dels espais més
interessants de la Plana del Vallès, el Parc Grípia Ribatallada.
Degut al valor natural, patrimonial i cultural d’aquest entorn, des de l’any 2016, que l’ADENC treballa pel seu reco-

neixement i conservació. Un dels fets pels quals es pot dir que el Parc Grípia Ribatallada és un dels espais més importants
a preservar del Vallès, és que aquest actua com a corredor biològic entre dos Parcs Naturals, Collserola i Sant Llorenç del Munt

i l’Obac, i conseqüentment les serralades Litoral i Prelitoral, a més a més, de ser un espai amb una gran diversitat d’hàbitats.
Boscos, camps i torrents configuren aquest paisatge de mosaic, que afavoreix la presència d’una gran biodiversitat. A més a
més, l’espai té un important valor històric i cultural, amb la presència de camins històrics i algunes masies en actiu que continuen practicant una agricultura i ramaderia tradicionals.
Malgrat tot aquest espai pateix un gran nombre d’impactes deguts a la proximitat amb les dues capitals del Vallès Occidental,

caigut pins, a causa dels forts vents, el bosc s’estava

ornamental, tal com a l’antic baixador de Torrebonica,

que no sempre han respectat la natura que les envolta. Exemples de la falta de reconeixement d’aquest espai són el Club de

regenerant amb una successió natural per part de les

on va aprofitar l’espai que va quedar després de les

Golf el Prat, una de les grans estructures que es va instal·lar al bell mig del parc, malgrat l’oposició de les entitats del territori i

alzines que creixien al sotabosc, i que per tant no era

ventades per ocupar l’antiga pineda que hi havia. Consi-

de la ciutadania. Altres infraestructures que s’hi han fet són els equipaments del voltant de la Mancomunitat i més recentment

necessària una intervenció que ajudés a la recupera-

derat com a una de les espècies invasores més nocives

les obres que es volen dur a terme als polígons de la zona dels Bellots. Davant d’aquesta situació l’ADENC continua tenint

ció dels arbres en aquest espai. Tot i així, en algunes

pels ecosistemes a Europa, des de l’ADENC es porten

presència a la zona, per donar a conèixer el Parc Grípia Ribatallada i conscienciar sobre el seu valor i la importància de la seva

de les zones més alterades, es van observar espècies

anys intentant evitar que aquesta espècie s’extengui

conservació.

vegetals exòtiques, que han aprofitant la desaparició

més enllà del bosc de Torrebonica.

de la cobertura de la vegetació autòctona per ocupar

Activitats ornitològiques

Comptant totes les aus observades al llarg de l’any,

aquests espais. En aquests casos, sí que és necessària

dins i fora dels censos, arribem a més de 100 espècies

una actuació per tal d’evitar l’establiment i la prolifera-

Des del mateix 2016, membres del Grup d’Ornitologia

diferents que utilitzen els espais del parc, per a criar,

ció d’aquestes espècies, que en alguns casos poden

de l’ADENC han estat duent un cens d’aus repro-

alimentar-se o hivernar. Aquesta diversitat remarcable

actuar com a invasores i provocar danys importants als

ductores dins del programa de seguiment SACRE,

probablement és deguda a: la situació del parc en el pas

ecosistemes.

coordinat per SEO/Birdlife. Aquests censos, han anat

de Sant Llorenç-Collserola, cosa que fa que sigui un bon

Aquesta, és la situació que s’ha produït en el bosc de

acompanyats de sortides ornitològiques pel parc a la

punt d’alimentació, per exemple, de rapinyaires que nien

l’antic baixador de Torrebonica, al terme municipal de

primavera i a la tardor, per mostrar a la ciutadania la

al parc natural però cacen en zones de la plana del Vallès;

Terrassa, on després de les ventades, a la zona que va

diversitat d’aus que hi podem trobar. Tot i que els censos

i pel seu paisatge en mosaic, que combina espais fores-

quedar desforestada, s’hi van establir alguns exemplars

només es realitzen a finals de primavera i principis d’estiu,

tals i agrícoles amb torrents i rieres. Per tant, sembla ser

d’ailant (Ailanthus altissima). Aquest arbre d’origen

aquests seran una ajuda per a veure l’evolució de les

que la presència de diferents hàbitats afavoreix la presèn-

xinès, d’una gran capacitat colonitzadora, el trobem

diferents espècies d’ocells del parc al llarg dels anys.

cia d’una major quantitat d’ocells de diferents espècies,

plantat en molts punts del nostre territori com a arbre

En els censos SACRE, només es poden detectar una

i d’aquí la importància de protegir cada un d’aquests

part de la diversitat d’espècies d’aus que habiten al Parc

espais i les seves peculiaritats.

Grípia Ribatallada. Tanmateix, només amb els censos de
reproductors, el nombre arribar a més de 70 espècies.

Estudiant la vegetació
Per a revaloritzar el patrimoni natural i cultural del parc,
l’ADENC hi ha dut a terme diverses actuacions. L’any
2017, l’ADENC en col·laboració del CREAF, va

publicar un estudi sobre els efectes en els espais

forestals del parc, de les ventades que van assotar

el Vallès el 2014 per encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell. Aquest estudi, dissenyat per Sandra Saura, doctora

del CREAF, es va poder dur a terme gràcies al treball d’un
grup de voluntaris de l’entitat que van fer diversos mostrejos als boscos de Sant Julià, Castellarnau i a la zona
propera a la C-58 del Parc Agrari de Sabadell.
En general, es va observar que en les zones on havien

Art i Natura al Parc
Recentment, s’ha format un nou grup de treball de
l’ADENC que també treballa en l’entorn del Parc Grípia
Ribatallada: el grup d’Art i Natura. Aquest grup sorgeix de la idea de donar un punt de vista diferent a
la protecció de la natura. Els principals objectius del
grup són motivar la solidaritat ciutadana per a conservar
el medi natural, educar en la mirada i el paper determinant dels ciutadans vers la natura, remarcar el poder
transformador dels consumidors per canviar el futur
social i el respecte pel medi ambient i promoure l’art i el
pensament en quan a l’ecologia es refereix.
Una de les primeres actuacions que ha dut a terme el
grup d’Art i Natura han estat al bosc de Torrebonica.
Allà en Joan Ignasi Ros i Casals, artista egarenc, ha
dut a terme extraccions de l’ailant dintre dels “rescats
de natura”, alliberant arbres autòctons que han quedat
coberts per espècies invasores. Amb els ailants extrets,
després es duran a terme “rehabilitacions”, reaprofitantlos per a construir obres d’art.
Com veieu, el Parc Grípia Ribatallada és ple
d’oportunitats. A part del valor natural i cultural que
ofereix aquest espai, el valor social que té per la
ciutadania vallesana és únic i és això el que des de
l’ADENC es vol transmetre. Aquests últims anys el parc
ha patit l’agressió de diferents agents que l’han malmès
a causa dels interessos de petits col·lectius privats i
d’administracions irresponsables. Ja és hora de que la
ciutadania prengui consciència del que té al costat de
casa i de donar-l’hi les eines per a aprofitar al màxim el
que ens ofereix el territori i per a protegir un dels pocs
espais naturals que queden al voltant de les dues capitals del Vallès Occidental.
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Xavier Jordà i David Lòpez.
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El GERA participa al projecte QuiroRius
El 2016, el Grup d’Estudi dels Ratpenats de l’ADENC (GERA), es va
centrar en determinar i conèixer les principals espècies de l’entorn del
riu Ripoll a partir de l’estudi dels ultrasons que emeten.
(vegeu l’Ecoadenc nº 60 de gener de 2017)

A principis de 2017 vam contactar amb el Museu de Granollers i l’associació Galanthus (dues de les principals entitats del
nostre entorn dedicades a l’estudi dels quiròpters), per intentar establir una col·laboració que permetés aprofitar part de la

dedicació dels membres del GERA en estudis d’interès científic. Aquest model de col·laboració entre l’acadèmia i els grups
d’afeccionats s’ha mostrat molt eficaç en altres indrets com ara al Regne Unit on, per exemple, més d’un centenar de «bat
groups» locals venen participant fa més de 20 anys en un immens seguiment de les poblacions britàniques de ratpenats.
Finalment, el marc idoni de col·laboració entre el GERA i el Museu de Granollers/Galanthus ha estat el projecte QuiroRius.
Aquest projecte de ciència ciutadana es va iniciar l’any 2008 amb l’objectiu de fer el seguiment de les poblacions de ratpenats aquàtics de Catalunya. Es basa en un senzill protocol de comptatge de ratpenats sobre cursos fluvials que pot realitzar
qualsevol persona equipada només amb una llanterna. Cal, això si, seguir una petita formació prèvia impartida per experts i
que permet distingir les espècies de ratpenats pròpiament aquàtics de la resta d’espècies que van a beure als rius i rieres o
que els fan servir per desplaçar-se.

Les dues espècies de ratpenats
aquàtics del nostre territori pertanyen
al gènere Myotis:

Ratpenat d’aigua
(Myotis daubentonii).
Foto: Xavi Jordà.

nostre primer contacte amb aquestes espècies. Després
de mesos veient centenars de pipistrel·les a Sabadell,
l’espectacle de desenes de ratpenats d’aigua caçant
sobre el Ter va ser inoblidable! Més tard, entre els mesos
de juny i setembre, vam realitzar sis transsectes de QuiroRius de la vintena que en total s’han fet el 2017, cercant

Monistrol de Montserrat i Abrera, i al Congost a El Figaró.

ció i excessiva humanització de coves i mines.

També s’han citat per primer cop al riu de La Vansa (Alt
Urgell) i a la riera de Merlès, mentre que al Cardener, que
havia estat poc explorat, hi vam poder constatar una gran
activitat de ratpenats d’aigua a Súria. Totes aquestes dades, junt amb les de tots els altres voluntaris que any rere
any van fent recomptes de ratpenats aquàtics, permeten
als científics estudiar-ne l’evolució de les poblacions i

Ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii)
caçant sobre la superfície de l’aigua.
Foto: Oriol Massana Valeriano.

repetirem la sortida oberta al públic de juliol de 2018
al Cardener per poder observar aquests animals tan
interessants. A més, a tots aquells que esteu interessats

per tal d’anar afegint nous punts a la ja extensa xarxa de

de ratpenats aquàtics al Llobregat s’ha pogut fixar entre

ambients riparis i en el cas del de peus grans, la degrada-

ratpenats aquàtics del projecte QuiroRius i probablement

tes del 2017, el mes d’agost vam assistir a una sessió de

teressants. Així, per exemple, el límit inferior de presència

des per la contaminació de les aigües, la degradació dels

Els propers anys esperem continuar els recomptes de

us poseu en contacte amb algun membre del GERA (ens

part de tornar a fer els recomptes als mateixos transsec-

tudiat a casa nostra que s’han pogut obtenir resultats in-

en perill d’extinció. Ambdues espècies estan amenaça-

vegetació de ribera. La recerca continua...

L’any 2018 hem repetit aquest esquema de treball i, a

la seva simplicitat, els quiròpters són un grup tan poc es-

neden a molt poca profunditat agafant-los amb les potes

i que és un bon indicador de la qualitat i l’estructura de la

pel tema i que tingueu possibilitats de fer un transsecte

i el relativament baix nombre de censos realitzats així com

de peus grans pot fins i tot pescar petits peixets que

re que l’abundància del ratpenat d’aigua depèn de les

Merlès).

ferències entre les dues espècies de Myotis aquàtics. Tot

per sobre de la superfície, on cacen insectes. El ratpenat

distribució més mediterrània i a Catalunya se’l considera

característiques del curs fluvial (velocitat i amplada del riu)

Mas on vam poder apreciar perfectament i en mà les di-

característic a ran de l’aigua, sempre uns centímetres

nat de peus grans és cavernícola estricte, presenta una

científic de Galanthus Xavier Puig al riu Ter i vam tenir el

assistir a Girona a una sessió de formació impartida pel

captures al Riu Fluvià realitzada pel Xavier Puig i la Maria

(uns 25-27 cm d’envergadura) i presenten un vol molt

fissures d’arbres, roques o edificis, mentre que el ratpe-

projecte QuiroRius, han permés als científics conclou-

locals (com ANDA d’Abrera i ADEFFA de Santa Maria de

Tots dos són molt semblants, relativament petits

relativament comú a Europa i es refugia principalment en

El maig de 2017, quatre membres del GERA vam

en alguns casos la col·laboració d’entitats i naturalistes

el ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii) i
el ratpenat de peus grans (Myotis capacinii).

que arrossega sobre la superfície. El ratpenat d’aigua és

Punt de mostreig del projecte QuiroRius a Súria, vora el riu Cardener.

conèixer llur distribució. A més, aquestes espècies són en
principi uns bon bioindicadors de la qualitat dels entorns
fluvials on viuen degut a la seva dieta centrada en insectes i artrópodes aquàtics i a la baixa taxa de reproducció
que presenten. Aquests fets es tradueixen en ràpids i perllongats descensos de les poblacions, fàcilment detectables, quan es produeixen alteracions al medi. Tot i això, el
ratpenat d’aigua és també una espècie generalista, capaç
d’adaptar-se a aigües eutrofitzades i la seva conveniència
com a bioindicador està sent estudiada en detall. Les
darreres anàlisis derivades dels 10 anys que portem de

(per exemple al vostre lloc d’estiueig) us animem a que
podeu trobar a través de l’oficina tècnica de l’ADENC)
mostreig del QuiroRius.
Referències: Web del projecte QuiroRius: http://www.quirorius.org
«Els Ratpenats de Catalunya. Guia de Camp». C. Flaquer, X. Puig.
Brau Edicions, 2012, 143 pàgines.
«Evaluating the use of Myotis daubentonii as an ecological indicator in
Mediterranean riparian habitats», A. López-Baucells, L. Casanova, X.
Puig-Montserrat, A. Espinal, F. Páramo, C. Flaquer. Ecological Indicators, Vol. 74, març 2017, pàgines 19 – 27.
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SOS Costa Brava

SOS Costa Brava:
un clam per preservar la nostra Costa Brava
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exigim una profunda revisió de la destinació Costa Brava
i de les activitats directa o indirectament vinculades al
turisme, perquè siguin veritablement sostenibles, i per tal
que la nostra generació i les futures en gaudeixin.

El 4 d’agost d’aquest any va esclatar a Pals un clam de la societat
civil catalana exigint Ajuntaments, Diputació i Generalitat que s’aturés
la destrucció dels paratges idíl·lics que encara ens queden a la Costa
Brava.

Entenem que els poders públics estan moralment obligats a regular la utilització del sòl d’acord amb l’interès
general per impedir l’especulació. Així ho reconeixen
expressament els articles 33.2, 47 i concordants de la
Constitució i el conjunt de la legislació catalana, estatal i

Al mateix temps que es denuncia la destrucció i deteriorament progressius del patrimoni natural: paisatge, sòls, vegetació,

europea. Per tant, un dels objectius de SOS Costa Brava

fauna, aigües superficials i subterrànies, continentals i marines, recursos activitats agro-ramaderes i pesqueres tradicionals i

és interposar demandes legals per denunciar i sancionar
les irregularitats urbanístiques que s’estan fent o a punt

tot el patrimoni cultural associat.
Per exemple, volem protegir la construcció en pedra

de fer-se. Actualment ja hem presentat 7demandes i

seca, tècnica de construcció tradicional i popular, que

n’estem preparant 6 mes. Tota la informació està disponi-

consisteix en la utilització de la pedra local, tallada i

ble a la pàgina web www.soscostabrava.cat on també es

protegeixen la natura, el paisatge, els boscos i els animals. De fet es tracta d’entitats que porten dècades lluitant contra projec-

esqueixada, sense cap mena d’argamassa, que gràcies

poden fer donatius per pagar les despeses jurídiques de

tes urbanístics desmesurats i la destrucció del paisatge i la natura. Es a dir SOS Costa Brava es constitueix per sumar forces i

a la destresa dels constructors ens ha deixat un munt de

les nostres al·legacions.

exigir a les nostres institucions un gir de les polítiques urbanístiques cap a un model que sigui més respectuós i sostenible per

barraques, murs, arneres, marges, forns, cisternes, aljubs

el territori de la Costa Brava. Actualment comptem amb l’adhesió, entre d’altres, de l’Associació dels Naturalistes de Girona,

i pou. Els especialistes en aquest sistema constructiu

Les entitats signants del manifest SOS Costa Brava

IAEDEN-Salvem l’Empordà, Depana, Ecologistes en Acció, Salvem el Golfet, Salvem la Cala d’Aiguafreda, Salvem El Crit, SOS

eren els barracaires i paretaires, oficis que malaurada-

exigeixen a les institucions competents que prenguin

Empordanet, Associació Amics de Tossa-Club Unesco, SOS Lloret, Fòrum cívic l’Escala, Associació d’Amics de la Natura de

ment s’estan perdent. L’Alt Empordà és un territori amb

de manera urgent mesures per poder revertir la situació

Cadaqués, Salvem la Platja de Pals, Salvem Aigua Xelida, Aturem la C-32, Alerta Sant Feliu, Associació Salvem la Pineda d’en

un important llegat de pedra seca, especialment la zona

actual. D’aquestes mesures en destaquem iniciar proces-

Gori, Salvem Solius i Sterna grup Natura.

de la Garriga d’Empordà, el Cap de Creus i l’Albera. El

sos de revisió dels planejaments urbanístics, expedients

novembre de 2014 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà

de modificació puntual o fins i tot de desclassificació

Aquesta destrucció que volem evitar, ha estat provocada principalment per un desenvolupament urbanístic i d’infraestructures

va aprovar l’expedient per a la declaració de Bé Cultural

quan els projectes afectin masses forestals, es situïn en

desmesurat i insostenible, que impedirà que transmetem a les futures generacions el patrimoni natural tal i com el que vàrem

d’Interès Local (BCIL) per a 97 barraques de pedra seca

forta pendent (>20%) o quan tinguin un impacte negatiu

rebre dels nostres progenitors. Es tracta ni mes ni menys d’aturar l’especulació urbanística del litoral gironí que està destros-

situades als termes municipals d’Avinyonet de Puigventós

visual i paisatgístic, en compliment de la legislació vigent.

sant uns paratges que ens han donat reconeixement i prestigi arreu del món.

(14), Biure (11), Llers (46), Pont de Molins (4) i Vilanant

També es demana executar tots els trams pendents dels

(22). En canvi, el Municipi de Cadaqués que es el que té

camins de ronda, el compliment de la Llei de costes i

mes metres lineals de pedra seca, clopers i barraques,

la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, per

acaba d’aprovar un projecte urbanístic per a més de 100

a l’adquisició pública de terrenys d’alt valor natural que

nous habitatges i un hotel que implicarà la destrucció

poden ser urbanitzats.

Aquest clam es diu: “SOS Costa Brava” (www.soscostabrava.cat) una plataforma que va néixer de la unió de quasi una
trentena d’associacions i entitats d’arreu de Catalunya, des de col·lectius ecologistes a ONG’s i associacions que estudien i

Ja n’hi ha prou de talar pinedes emblemàtiques; de privatitzar o modificar els
camins de ronda amb benefici de la propietat privada; o de construir sense
respectar el paisatge; de privatitzar l’espai públic!!! Hi ha tant per protegir i
preservar per les futures generacions!

d’aquest patrimoni i de centenars d’oliveres al sector de
Sa Guarda, colindant amb el Parc Natural del Cap de

Finalment, els principis irrenunciables que regeixen les

Creus i que elevarà la cota màxima del perímetre urbanit-

actuacions de SOS Costa Brava són: Transparència (no

zat del municipi més de 50 m respecte l’actual.

amaguem el que fem i ho fem públic), Independència (no
depenem de grups polítics ni econòmics) i Excel·lència

A SOS Costa Brava no pretenem destruir ni llocs de

(disposem de bons experts i assessors). Principis expres-

treball, ni empreses, ni aturar la creació de riquesa i pros-

sats envers un conjunt d’exigències que es fonamenten

peritat, però sí qüestionar molt seriosament si el model

en principis i valors ètics universals i també en la jurispru-

socioeconòmic d’especialització en el turisme massiu i la

dència nacional i internacional.

construcció pot tenir continuïtat. Els principals indicadors
de desenvolupament diuen el contrari quan es comparen

Us necessitem per que els nostres fills i nets coneguin i

les tres comarques gironines litorals amb les interiors:

gaudeixin de la Costa Brava que nosaltres hem tingut el

renda per càpita inferior, atur registrat i juvenil superiors,

privilegi de conèixer!!! Us demaneu que entreu a www.

abandonament escolar més elevat, índex de criminalitat

soscostabrava.cat llegiu el manifest de la campanya i si

també majors, i enormes problemes ambientals com la

esteu d’acord el firmeu. Us preguem que ens feu difusió

salinització d’aqüífers, i la sobre-saturació de les in-

als vostres familiars, coneguts i amics i dins de les vostres

fraestructures viàries, dels accessos al litoral i de moltes

possibilitats feu un donatiu que serà destinat a contractar

platges i nuclis en temporada alta. No té sentit seguir

tècnics i advocats i a pagar els tràmits administratius i

en aquesta direcció; és “matar la gallina dels ous d’or”

jurídics que aturin nyaps urbanístics imperdonables en ple

(que no eren d’or com les dades expressen). Al contrari,

segle XXI.
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Joan Carles Sallas

El Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de
Collserola (PEPNat-Collserola)

El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el juliol de 2018
el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural
de la Serra de Collserola (PEPNat-Collserola), que va estar en exposició
pública fins al 10 de desembre de 2018.

L’ADENC està representat al Consell Consultiu del Consorci de Collserola, que només té funcions informatives i declaratives envers la direcció del Parc Natural, i és on el juliol se’ns va presentar el PEPNat, tot i que hem tingut coneixement de la
seva elaboració participant a la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC), des d’on estem treballant des de fa
ja 4 anys. Actualment el Pla especial d’ordenació i protecció del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo-1987) és un pla
de caràcter supramunicipal que depèn del Pla General Metropolità de Barcelona (PGM-1976). El marc del nou PEPNat és la
Declaració de Parc Natural de Collserola l’any 2010, en el marc de llei d’Espais Naturals de Catalunya. També és d’aplicació el
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000. Actualment a Catalunya existeixen 115 espais que estan declarats
Zones Especials de Conservació (ZEC), entre els quals hi ha Collserola.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc de Collserola, òrgan gestor, varen iniciar l’any 2015 l’avanç de planejament. Amb acords dels municipis de Collserola, es va presentar a les institucions i es va engegar un procés de participació
en el qual l’ADENC i la PCDC vàrem expressar amb claredat el nostre rebuig per la manca de definició dels ERE de Collserola,
per la manca de neteja d’infraestructures viàries i per la presència predominant dels serveis ecosistèmics (explotació de la
natura) respecte als criteris de conservació.
Durant els anys 2016, 2017 i 2018 la PCDC i l’ADENC han estat en contacte amb l’ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana i la Generalitat de Catalunya en l’elaboració de l’actual document de PEPNat-Collserola i la modificació del PGMCollserola associat.

Valoració del PEPNat
Els aspectes normatius del PEPNat i la modificació del
PGM associada ens preocupen pel que fa referència a les
claus urbanístiques i d’ordenació, sobretot allò relatiu als
espais de frontera entre el límit PEPNat i l’Espai Funcional
descrit com a espai molt indiferent de recomanacions i
directrius.
El límit del PEPNat és un dels temes més importants per
garantir la connectivitat biològica de Collserola, ja que
hauria d’actuar com un “buffer ampli de protecció” i no
com a línia de frontera, on les qualificacions urbanístiques
i els usos perimetrals admesos (per exemple, benzineres
a la clau 9-PGM, com ja ens va passar amb el projecte
de TABASA dels Túnels de Collserola) adquireixen un
valor, quan haurien de requerir els mateixos valors de preservació que consten a l’interior de l’àmbit del PEPNat.
Es considera que la clau urbanística de referència del
PEPNat pel que fa al planejament urbanístic és la de Parc
Forestal amb els seus usos admesos, i amb un grau de
protecció menor que l’actual. Tanmateix, a altres espais
qualificats com a Parcs i Jardins urbans no s’hi garanteix
el seu tractament de protecció assimilable en la seva actuació de restauració i gestió, ja que s’hi permet un grau
d’artificialització molt elevat i s’hi admeten edificacions de
més de 1.000 m2 d’ocupació.
Pel que fa als equipaments del Parc, tot i que ha disminuït el nombre d’edificacions reconegudes i només

s’ordenen les masies consolidades, segueixen havent-hi
alguns ERE urbans a Barcelona, i sobretot a Sant Cugat
del Vallès que són d’una proximitat a la Reserva Natural
Parcial de la Rierada que haurien de ser incompatibles.
Dins del Parc de Collserola les urbanitzacions provoquen
un impacte negatiu de reducció de la biodiversitat i creen
a poc a poc un espai natural “tipus gruyere”, i passen per
alt els valors de connector ecològic reconegut pel mateix
document del PEPNat.
De la mateixa manera que el PEPNat aporta claus
específiques, tot el PEPNat hauria de tenir un tractament normatiu totalment innovador al marge del vigent
PGM, totalment caducat en el sentit d’eina d’ordenació
moderna del territori. El PEPNat aporta una categorització
positiva de l’espai protegit pel Parc Natural de Collserola i
indica quatre categories: 1. Reserves naturals parcials
/ 2. Espais d’interès connector / 3. Àrees d’especial
significació / 4. Illes de tranquil·litat
Les claus urbanístiques del Pla General Metropolità
encara són vigents i no s’han modificat des que es va
aprovar l’any 1976, sense que s’hi faci cap referència als
valors ambientals, ecològics i de sostenibilitat. Des de
l’ADENC i la PCDC, creiem que la normativa del PGM-76
és totalment antiquada i no es pot correspondre en cap
cas amb la resolució de problemes a l’àmbit del PEPNat,
ja que com a normativa no pot garantir amb seguretat
jurídica el compliment dels criteris de sostenibilitat i de les
funcions de connectivitat que els assigna el PEPNat com
a espai funcional.
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Som Energia

Som Energia és una història d’èxit nascuda de l’engrescament d’un grup
d’amics que molts hauríem considerat il·lusos, i que any rere any supera
totes les expectatives
Som Energia va ser fundada el desembre del 2010 per 150 persones. Vuit anys desprès
Som Energia compta amb més de 52.000 socis, més de 84.000 contractes i genera
prop de 12.000 Mwh/any d’energia renovable. Tot això, sense cap publicitat que no sigui
l’empenta dels seus socis i el suport de la societat civil.
Però quina és aquesta proposta que atrau a tanta gent?
És crear una cooperativa sense ànim de lucre, l’activitat principal
de la qual és la comercialització i la producció d’energia d’origen
verda, i compromesa a impulsar un canvi de model energètic.
No només ens preocupa la barbaritat que representa continuar
cremant energies fòssils o jugar-nos-la encara més temps amb
les nostres velles centrals nuclears i els seus residus radioactius.
L’ideal que persegueix la cooperativa és que tot soci generi la
seva pròpia energia verda, ja sigui mitjançant l’autoconsum, ja
sigui amb la inversió en plantes fotovoltaiques, minihidràulica o
eòlica que Som Energia impulsa.
El programa Generation kWh dóna la possibilitat d’invertir en la
producció d’energia renovable amb retorn del capital invertit i
una petita rebaixa del preu facturat per kWh. El rendiment és superior al que les entitats financeres dónen pels nostres diners i a
més es contribueix a generar energia renovable, evitar emissions
i contaminació.
A més fomentem la responsabilitat del consumidor, la informació
transparent i el tracte directe, així com la lluita contra la pobresa

energètica. Tot això es fa mitjançant el nostres socis que formen
grups locals que voluntàriament ajuden a difondre les seves
activitats i a estar molt més a prop dels seus abonats i de la
societat. La formació i l’intercanvi d’idees està molt present a
l’Escola de Setembre que s’organitza cada any, i que desprès
difonem a tot el territori on som presents.
L’ADENC i Som Energia van signar un conveni de col·laboració
l’any 2016 que per permet als socis de la primera entitat contractar a la segona com a comercialitzadora sense necessitat
de fer-se socis de Som Energia i rebre a més assessorament
sobre la manera de minimitzar la factura elèctrica i implantar
l’autoproducció.
La feina que queda per fer és titànica i Som Energia ha de seguir
jugant un paper important per accelerar aquest canvi de model.
Us animem a tots a unir-vos a Som Energia. Es molt fàcil canviarse!!! Si ja sou socis us animem a explicar-ho a la vostra família,
als vostres amics. Necessitem que més i més persones s’apunti
a aquest moviment social transformador.

El Rodal
El maig d’enguany una cinquantena de persones
es van reunir per posar en marxa una cooperativa
de persones consumidores de productes
ecològics, la cooperativa El Rodal

Cooperativa de consum
agroecològic

Actualment ja sumem més de 100 sòcies i socis amb la voluntat de fer créixer aquest projecte transformador a la ciutat
de Sabadell. El Rodal neix amb la voluntat de promoure un consum crític, que tingui cura de les persones, del medi i del benestar
animal, i amb un fermcompromís amb les productores i els productors propers que amb el seu esforç contribueixen a mantenir la
biodiversitat treballantla terra de manera sostenible. Això ho fem per assegurar que els aliments no tinguin agrotòxics ni productes
transgènics, que siguinde temporada i amb totes les sevespropietats nutritives.
La cooperativa ofereix unaalternativa col·lectiva, democràtica,
horitzontali sense afany de lucre, per assegurar que tot benefici
reverteixi eninteressos col·lectius, de persones consumidores i
usuàries comprant de manera cooperativa i amb la complicitat
dels productors i les productores.
Hem obert la botiga al carrer Unió, 46 bis de Sabadell per tal de
facilitar que les sòcies i socis puguem obtenir tots els productes
necessaris per una bona alimentació i per les necessitats de la
llar de forma còmode i fàcil sense que s’hagi de dedicar temps
a la gestiódel projecte si no es pot o no es vol. El model de cooperativa escollit per El Rodal és una cooperativa de consum, que
opta per professionalitzar la botiga, oferint treball digne (sovint els
drets laborals no van vinculats al comerç de producte ecològic,
de grans cadenes o franquícies).
Aquest projecte també ha nascut amb la voluntat de fer xarxa
amb altres entitats locals i de l’entorn que treballem en la mateixa direcció de sostenibilitat i economia solidària per sumar es-

forços i complicitats. És per això que ens fa una especial il·lusió
poder oferir, a les sòcies i socis de l’ADENC, de la mateixa
manera com ho hem fet amb Som Energia i el Teler Cooperatiu,
unes condicions especials per formar part d’aquest projecte i a
la vegadaestablir una relació estreta i bidireccional entre les dues
entitats que ens enforteixi i ens vinculimútuament.
Amb aquesta intenció us oferim la possibilitat, com a entitat
sòcia d’ El Rodal, de formar part d’aquest família i poder gaudir
dels descomptes en la compra a la botiga solament abonant la
quota mensual.
Fins aviat amigues i amics!

Alfred Bellès

Aventuras en busca de la especies más extraordinarias del mundo

Carlos Magdalena

El mesías de las plantas
Editorial Debate

Carlos Magdalena es un horticultor botànic del reial jardí botànic de Kew a Londres. Ell és famós per la seva extraordinària capacitat
per cultivar i reproduir plantes al caire de la extinció. En aquest llibre ens relata en primera persona la seva vida, les seves aventures i
experiències cultivant al jardí botànic, i els seus viatges arreu del mon a la recerca de plantes en perill. Es tracta d’una obra que transmet un gran entusiasme i passió per les plantes. El sobrenom de mesies de les plantes li ve d’haver aconseguit reproduir sexualment
espècies en perill com la Ramosmania rodriguesii. És a dir, que d’alguna manera és un salvador o mesies de les plantes. Es tracta sens
dubte d’un llibre molt recomanable per a tots els amants de les plantes.

Rachel L. Carson

Primavera silenciosa
Editorial Crítica

Rachel Louise Carson, una influent i visionària, biòloga va escriure l’any 1962 primavera silenciosa. Un llibre considerat fundacional del
moviment ecologista. El nom de primavera silenciosa fa al·lusió a que si continuàvem utilitzant productes químics perillosos i fumigant
massivament amb pesticides com el DDT, a la primavera no podríem escoltar el cant dels ocells per que haurien mort, i tindríem una
primavera silenciosa. En aquest llibre Carson documenta extensa i rigorosament els danys al medi ambient, als animals i a la salut
humana que ocasiona l’ús del DDT i d’altres substancies químiques tòxiques. L’autora va ser objecte de campanyes de descrèdit
orquestrades per la industria dels pesticides, però el temps va fer encara més evident la veritat que ella denunciava i el DDT esta actualment prohibit. Un clàssic que han de llegir tots aquells que vulguin conèixer una mica la historia del moviment ecologista i l’origen
de l’actual consciencia ambiental.

Medio ambiente y salud Carme

Valls-Llobet

Mujeres y Hombres en un mundo de
Nuevos riesgos
Publicacions de la Universitat de Valencia

Carme Valls-Llobet es una reputada metgessa endocrinòloga que sempre introdueix la perspectiva de gènere en els seus treballs, i es
membre del centre d’anàlisi i programes sanitaris (CAPS). En aquest llibre analitza l’origen i els efectes dels nombrosos compostos químics perjudicials amb els que convivim, ja sigui a traves de l’aire, l’aigua, la alimentació, cosmètics o l’ambient laboral. Al final de cada
capítol dona consells pràctics per tal d’evitar que aquestes substancies perilloses arribin al nostre cos. Es tracta de una obra rigorosa
i exhaustiva, imprescindible per a tots aquells que llegeixen les etiquetes abans de comprar un producte i que volen reduir al màxim el
contacte amb substancies tòxiques, disruptores endocrines o cancerígenes.

Medio Planeta Edward

O. Wilson

La lucha por las tierras salvajes en la
era de la sexta extinción
Editorial Errata naturae

Edward O. Wilson és la persona que va crear el terme biodiversitat. Wilson és un prestigiós biòleg de fama mundial que ha destacat
com a mirmecoleg (estudiós de les formigues) i com a divulgador en temes de conservació de la natura. En aquest llibre ens transmet
el seu amor per la natura,i ens proposa la preservació dels espais salvatges del planeta. Per un costat, analitza les causes de la sisena
extinció, com el canvi climàtic, la destrucció d’habitats i la cacera descontrolada. I per altra banda, ens relata algunes de les experiències de tota una vida dedicada a la l’estudi de la biodiversitat. Es tracta d’una obra rigorosa i gens feixuga de lectura imprescindible per
tots aquells que es consideren conservacionistes i també, és clar, els nombrosos admiradors de Wilson.

SI T’AGRADA LA NATURA,
AJUDAN’S A CONSERVAR-LA
Troba la manera de col·laborar
amb nosaltres
Tens tota la informació a www.adenc.cat

Fes-te voluntari

Participa en els diferents grups de treball de l’entitat:
- Voluntariat ambiental en els projectes Fes reviure el Ripoll!, Parc Grípia Ribatallada i Biodiversifiquem l’entorn urbà...
- Organització d’activitats de coneixement del medi natural: sortides de botànica, ornitologia, insectes, etc.
- Comunicació externa i interna a la revista, el blog o la pàgina web.
- Tasques de suport a l’oficina: economia, enviaments, etc.

Fest-te soci

L’ADENC és una entitat sense ànim de lucre que es finança en gran part amb les aportacions dels socis i sòcies.
Quota individual: 45 . Quota base d’afiliació. El primer any, quota reduïda de 20
Quota familiar: 12 . Quota reduïda a partir del segon soci d’una mateixa família que convisqui
en el mateix domicili.
Quota jove: 20 . Quota reduïda per a socis de fins a 25 anys.
Quota crisi: 20 . Quota reduïda per a socis amb dificultats econòmiques.
Quota soci protector: Per als socis que vulguin fer una aportació superior a 75 .
Essent soci, no només ajudes en la nostra tasca de protecció del patrimoni natural, també gaudiràs d’un seguit
d’avantatges exclusius:
- Gaudeix d’un descompte en totes les nostres activitats.
- Rebràs setmanalment el butlletí electrònic amb les nostres últimes notícies i les properes activitats.
- Rebràs anualment un exemplar de la revista Ecoadenc.
- Participa activament en l’entitat assistint a l’Assemblea Anual.
- Gaudiràs d’avantatges amb altres entitats i empreses com les cooperatives Som Energia i El Rodal, entre d’altres.

Fes un donatiu

Es poden fer aportacions a l’entitat puntuals o periòdiques.
Si vols fer un microdonatiu, tenim activa la “Campanya d’apadrinaments de vegetació de ribera”. Amb aquests
donatius ens ajudes a finançar el projecte de recuperació ecològica del Ripoll. En les jornades de voluntariat ambiental
plantem totes les plantes apadrinades.
Els donatius aportats a l’ADENC poden desgravar:
- IRPF: la deducció pot ser del 75% per als primers 150 euros de donatiu, i del 30% per la resta (o 35 % en cas de
donacions plurianuals d’almenys 3 anys).
- Impost de societats: deducció del 35% de la donació o el 40 % en donacions plurianuals (d’almenys 3 anys).
Patrocina les nostres publicacions
Posa un anunci al nostre web o a la revista i ajuda’ns a finançar l’entitat.
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Ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii) caçant sobre la superfície de l’aigua.
Foto: Oriol Massana Valeriano.

“Cal que entenguem l’emergència de la situació. Els nostres dirigents ens han fallat. Els joves hem de demanar responsabilitats
a les generacions anteriors pels desastres que han creat. Necessitem enfadar-nos i transformar aquesta ira en acció.”
Greta Thunberg

