Vine a fer de voluntari!
Des de l’ADENC ja fa anys que gestionem
moltes accions i tasques gràcies a l’ajuda del
voluntariat. Siguis un expert naturalista o no,
segur que trobes un lloc on encaixes, ja que
tenim una oferta per a tots els gustos, edats i
disponibilitats.
No ets l’única persona a qui li agrada la
natura! Si tens inquietuds, esperit crític,
ganes de conservar el medi i conèixer gent
com tu, aquí t’esperem amb els braços
oberts. A continuació tens les ofertes de
voluntariat de l’ADENC, no dubtis en posar-te
en contacte amb nosaltres. Alhora, si no has
trobat el voluntariat que esperaves trobar,
però tens idees i creus que podries ajudar a
l’ADENC, aquí estem desitjant escoltar les
teves propostes.
L’ADENC proporciona la formació necessària
per a realitzar totes les seves ofertes de
voluntariat i garanteix una assegurança als
seus voluntaris.

L'ADENC és una associació sense afany de
lucre creada el 1982 amb la voluntat de
difondre els valors naturals dels espais de la
plana del Vallès.
Declarada d’utilitat pública el 1999,
actualment compta amb 300 socis i molts
voluntaris. Té una dilatada experiència en
campanyes educatives, programes per
conscienciar la ciutadania i projectes de
custòdia i de millora de l'entorn i campanyes
de defensa del territori.
L'ADENC està integrada a Ecologistes de
Catalunya i a la Xarxa per la Conservació de la
Natura, entre d'altres, i col·labora amb altres
entitats,
empreses
i
administracions
públiques.
Si vols fer de voluntari amb l’ADENC, posa’t en
contacte amb dmunoz@adenc.cat
www.adenc.cat
93 717 18 87
correu@adenc.cat
Twitter, Instagram
@adenc1982

Vols realitzar un
voluntariat a
l’ADENC?

Millora de l’entorn

Seguiment de fauna

Neteja d’espais naturals: els espais naturals
del Vallès tenen molta pressió antròpica, pel
que acostumen a estar bruts. A més a més de
fer-los més bonics, la neteja dels espais
naturals pot implicar una disminució del risc
d’incendi.

Prenem dades de presència i densitat de
diferents espècies animals per tal d’obtenir
dades per a futurs estudis i poder protegir la
biodiversitat. Exemples en són:
Papallones: col·laborem amb UBMS i CBMS,
realitzant un seguiment lliure per transsectes.
Freqüència de voluntariat: setmanal o
quinzenal
Tortugues: en prenem mesures, identifiquem
els individus d’espècies autòctones i extraiem
els individus d’espècies exòtiques. Freqüència
de reunió: quinzenal. Cal realitzar formació
prèvia.
Orenetes: durant la primavera-estiu fem
denúncia de destrucció de nius d’orenetes i
ajudem a prendre mesures de compensació.
Es fa formació, un cens conjunt i després el
cens és individual.
Libèl·lules: ens reunim un cop per trimestre
per a fer seguiment de libèl·lules al riu Ripolll.

Arrencada d’espècies exòtiques invasores:
les espècies al·lòctones invasores són
aquelles no pròpies d’aquí i que en canvi
suposen un problema per les espècies
autòctones, com la canya americana, l’ailant o
el xuclamel del Japó. Aquestes s’han
d’extreure per a evitar la seva propagació.
Plantada d’espècies autòctones: amb
l’arrencada de les exòtiques no n’hi ha prou,
cal cobrir els espais amb espècies autòctones.
És per això que des de l’ADENC també
restaurem
la
vegetació
autòctona,
especialment en zones de ribera del Riu
Ripoll.

També tenim altres grups que treballen en
l'anellament científic d'ocells i en seguiment
de ratpenats, però per entrar-hi són
necessaris coneixements previs.
També es poden formar nous grups, com el
seguiment de mamífers i fototrampeig.

Denúncia ambiental
L’augment de la urbanització al Vallès provoca
una fragmentació dels espais naturals. Cal
ordenar el territori pensant també en
mantenir l’entorn natural. Protegim la natura
de diferents projectes:
Quart cinturó: evitar la construcció de
l’autopista B-40 que passa per molts dels
espais naturals del Vallès.
SOS Volpelleres: evitem la construcció d’una
escola en un dels pocs boscos que queden a
Sant Cugat.
Centre Direccional: salvar la connectivitat
natural del Vallès evitant un projecte
urbanístic entre Cerdanyola i Sant Cugat del
Vallès.

Comunicació
Si t’agradaria escriure o ensenyar sobre la
natura o sostenibilitat, per exemple, aquest
és el teu grup.
Educació ambiental: sigui enfocada a nens o
adults. Es poden realitzar xerrades o sortides
a la natura.
Difusió: escriptura d’articles en la revista
ECOADENC, difusió de la causa naturalista i
les activitats que fem, gestió de la web i del
blog de l’entitat, xarxes socials, etc.

