MEMÒRIA D'ACTUACIÓ DEL 2021
L’any 2021 encara el recordarem per la pandèmia i per les restriccions, seguim adaptant-nos a aquesta
situació i des de l’ADENC hem continuat amb la planificació de les activitats de l’any tot i la complexitat
d’aquesta situació i totes les activitats s’han realitzat amb les mesures de seguretat establertes.
Aquest any s’ha continuat treballant per l’activisme ambiental del Vallès, la divulgació científica i
naturalista i la millora ecològica del nostre entorn proper.

1. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
1.1- XERRADES I SORTIDES
ACTIVITATS REALITZADES

NÚM. DE PERSONES
PARTICIPANTS

69

862

El 2021 ha estat un any complex, però les dificultats afegides no han estat excusa i des de l’ADENC
hem seguit treballant i reinventar-nos per adaptar-nos a les diferents circumstàncies. Enguany la majoria
de xerrades s’han dut a terme en format telemàtic però també s’han realitzat sortides i xerrades en
format presencial.
El programa d’activitats naturalistes de l’ADENC es duu a terme gràcies als diferents grups de treball i a
voluntaris a títol individual.
●

ACTIVITATS DE BOTÀNICA

El grup de botànica de l'ADENC, l'Esbarzer, ha organitzat activitats en els diferents cicles que hem dut a
terme:
Cicle primavera
8 de maig
29 de maig
19 de juny
3 de juliol
Cicle tardor
10 d’octubre
23 d’octubre

Sortida de botànica a Martorell, a càrrec de l'Esbarzer
Sortida de botànica a la Plana d’Ancosa,
Sortida de botànica a Peguera, a càrrec d'Alfred Bellés
Sortida de botànica a la Molina, a càrrec de Jordi Pérez
Sortida de botànica a la Riera de la Baliarda, a càrrec de Romà Rigol
Sortida a la Vall del Llobregat (Bages), a càrrec de Florenci Vallès
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●

ACTIVITATS D'ORNITOLOGIA

El grup d’ornitologia ha organitzat activitats en els diferents cicles que hem dut a terme:
Cicle primavera
22 de maig
Cicle tardor
25 de setembre
16 d’octubre
27 de novembre
●

Sortida d’ornitologia al riu Ter, a càrrec de Mireia Calvet. i Pedro Peñalver
Sortida d'ornitologia al Pla de Reixac i Mas Duran, a càrrec de Pedro Peñalver
i Mireia Calvet
Sortida d'ornitologia als Bellots de Terrassa, a càrrec de Toni Sanllehí
Sortida d’ornitologia al Delta del Llobregat a càrrec de Pedro Peñalver i Mireia
Calvet

ACTIVITATS GEOLOGIA

Enguany s’ha pogut dur a terme una xerrada de geologia.
Cicle primavera
24 d’abril
Cicle tardor
13 de novembre
●

Sortida de geologia a les Ribes Blaves, a càrrec de Josep Maria Nogué
Sortida geologia al Cap de Salou, a càrrec de Josep Maria Nogué

ACTIVITATS DE RATPENATS

El Grup d’Estudi dels Ratpenats de l’ADENC (GERA), ha organitzat una activitat destinada a donar a
conèixer el món dels ratpenats entre la ciutadania. Aquesta activitat s’ha organitzat de forma conjunta
amb l’Ajuntament de Terrassa.
Cicle tardor
29 d’octubre
●

ACTIVITATS D'INVERTEBRATS

Cicle primavera
13 de març
15 de maig
12 de juny
11 de juliol
Cicle tardor
26 de setembre
●

Nit dels ratpenats a Terrassa.

Sortida de papallones urbanes i presentació del voluntariat UBMS Sabadell
Sortida de libèl·lules al riu Ripoll
Sortida de lepidòpters a la comarca del Moianès , a càrrec de Josep Maria Sesma
Sortida de libèl·lules al riu Ripoll
Sortida de libèl·lules al riu Ripoll

ACTIVITATS D’ART I NATURA

S’han pogut dur a terme algunes activitats en els diferents cicles que hem dut a terme:
Cicle primavera
2 de juny

Passejada d’art i natura urbana pel Districte Zero de Terrassa, a càrrec de
Rosanna Fontanet en el marc de la Setmana del Medi Ambient.
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●

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ AMBIENTAL - Xerrades Hora Cargol

Xerrades obertes a tot el públic de temàtica ambiental i naturalista, per tal de donar a conèixer
l’actualitat ambiental més propera. Durant el cicle d’hivern i primavera les xerrades es van realitzar
en format virtual i durant la tardor es va tornar a la presencialitat a Ca l’Estruch.
Cicle primavera
10 de febrer
17 de febrer
10 de març
17 de març
24 de març
14 d’abril
5 de maig
12 de maig
Cicle tardor
3 de novembre
10 de novembre
17 de novembre
1 de desembre
15 de desembre

Amfibis i rèptils al territori català, a càrrec de Laia Pérez Sorribes
Projecte Foto-identificació. Balenes i dofins, a càrrec d’Abraham Mas
Flora selecta catalana, a càrrec d’Alfred Belles
Foto-trampeig a la Riera de Caldes, a càrrec d’Ester Poch i Glòria Rodríguez
Projecte Cuca de llum, a càrrec de Segimon Rovira
Ratpenats a Catalunya i al món, a càrrec de David López
Compostatge domèstic,a càrrec de Salvador Cid
Bernat marró marbrejat, a càrrec de Marta Goula
Intercanvi de roba amb Trencar el gel
Vulcanologia amb Josep Maria Nogué
Meteorologia pràctica a càrrec de David Muñoz
Sostenibilitat en l’àmbit laboral a càrrec de Trencar el Gel
Artesania i nadal sostenible a càrrec d’Intrabosc i Luna Roja

En total 209 persones han assistit a les Hores Cargol de l’any 2021, representant un augment d’un 49%
respecte a l’any anterior. Destaquen, sobretot, la primera xerrada de l’any, on es va parlar dels amfibis i
rèptils de Catalunya, amb 36 assistents, i l’intercanvi de roba, la primera xerrada del cicle de tardor, que
també va reunir una trentena de persones. En total hi ha hagut 16 assistents de mitjana a cadascuna de
les xerrades, un nombre similar al nombre mitjà d’assistents a les xerrades de l’Hora Cargol de 2020.
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●

ACTIVITATS DEL GRUP DE L'HORT

Aquest any l’ADENC ha cedit a l’Ajuntament de Sabadell l’Hort de Can Roqueta per falta de voluntaris
implicats en el projecte.
●

CAFÈS CIENTÍFICS

El mes de febrer va començar la vuitena edició del programa de Cafès Científics a Sabadell. S'havien
organitzat un seguit de xerrades conjuntament amb l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
(ICP), l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach, la Corporació Sanitària
Parc Taulí, La Ruda amics de Can Deu per a l’agricultura ecològica, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i
la Unió Excursionista de Sabadell (UES).
Aquest any s’han realitzat en format telemàtic i en format presencial al bar de la UES.
Data
23 de febrer
23 de març
27 d'abril.
25 de maig
15 de juny
21 de setembre
26 d’octubre
23 de novembre
●

Tertúlia
Cap a un món sense petroli, a càrrec d’Antonio Turiel.
El sincrotró ALBA: una eina per veure l’invisible, a càrrec de Montserrat Pont
Quan els dents de sabre i altres grans carnívors campaven pel Vallès, a càrrec
de Joan Madurell
Cooperem per una agricultura social, a càrrec d’Iñigo Haughey
Què ens ha deixat la COVID-19? A càrrec de Manel Cervantes i Amàlia Moreno
Una mirada social a la malaltia crònica complexe, a càrrec d’Ester Cortés i Ruth
Muñoz
Gestió i conservació de la biodiversitat al Parc Catalunya, a càrrec de Gerard
Codina
Vida en el Sistema Solar, a càrrec de Xavier Bros

CONFERÈNCIES SOBRE EL PARC CATALUNYA

En el marc de l'encàrrec de l’Estudi de l’ADENC de la Biodiversitat del Parc Catalunya (Ajuntament
de Sabadell), es varen organitzar unes Jornades amb la Fundació Bosch i Cardellach sobre la situació
del Parc Catalunya, i sobre les propostes de futur per a dinamitzar aquest pol verd de la ciutat.
Data

15 de desembre

12 de gener 22

●

Jornades
El Parc Catalunya, una reflexió després de 40 anys del Parc Catalunya
(1979-2021).
Amb la participació d’Enric Batlle arquitecte redactor, Dolors Calvet , exregidora
d’Urbanisme, Carles Prieto, Gerent de IDES i IDEMS i Marta López, arquitecte
comissaria de l’exposició MHS 25 anys del Parc Catalunya.
El Parc Catalunya, una oportunitat de biodiversitat per naturalitzar la ciutat.
Amb la participació de Manel Larrosa, arquitecte i exregidor d’Urbanisme,
Gerard Codina Biòleg ambiental ADENC, i Tomás de Castro, arquitecte de
planejament Ajuntament de Sabadell.

ALTRES ACTIVITATS

SANT JORDI
Aquest any hem tornat a difondre a través de xarxes socials i web diferents lectures interessants per
regalar per Sant Jordi. També es va demanar a socis i sòcies de l’entitat recomanacions de llibres per
publicar a les xarxes socials.
El 22 de juny es va organitzar la presentació del Llibre de la Fada Ginesta conjuntament amb el Parc
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Natural de Sant Llorenç del Munt, el Centre Excursionista de Terrassa i Minyons de Terrassa.
Data
22 d’abril

Presentació de Llibre de la Fada Ginesta i la Pedra Lluna

BIOMARATÓ AL PARC CATALUNYA DE SABADELL
Per celebrar el Dia mundial de la Fascinació per les Plantes des de l’ADENC es va organitzar un acte de
la Biomarató de flora al Parc Catalunya de Sabadell en el marc de la I Biomarató de Flora Espanyola
que es va organitzar en diferents ciutats de la península.
Data
23 de maig

Biomarató de flora al Parc Catalunya de Sabadell

CONCERT SOLIDARI PEL MEDI AMBIENT A TERRASSA
En el marc de la Setmana de la Natura, es va organitzar conjuntament amb la Xarxa per la Conservació
de la Natura i l’Ateneu Candela, un concert solidari pel medi ambient. El preu de les entrades es va
destinar al projecte de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola.
Les artistes convidades van ser, Alícia Rey, autora de la cançó pel medi ambient ‘Fer camí’ ha promogut
aquesta iniciativa de la mà d’altres músics com La Pau, Ominira o la iniciativa Climate Sessions, a
través de la Birch i Pas de Zebra, joves artistes que tenen en comú les seves lletres en defensa de la
conservació de la natura i a favor d’un món més just amb les persones i el planeta.
Data
2 de juny

Concert solidari pel medi ambient a l’Ateneu Candela de Terrassa amb Alícia
Rey, La Pau i Climate Sessions

PARK(ING) DAY TERRASSA
Aquest any des de l’ADENC i l’Associació Districte Zero es va tornar a impulsar de nou l’esdeveniment
mundial Park(ing) Day amb el suport del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa. En aquesta
edició van participar: Ateneu Candela, Llibreria Synusia, MEL Educació Ambiental, Casa de la Música,
L’Embarral, Minyons de Terrassa, Manetes, Assemblea Ecologista La Paparola, Vaga Feminista de
Terrassa, Corralito Centre de Creació Artística, CANC, RGA, Associació Xàtiga, que van omplir de vida
els carrers Sant Gaietà i Montserrat del Districte Zero.
Data
17 de setembre

2n edició Park(ing) Day Terrassa. Reivindiquem un nou model de ciutat

FES-TE GRAN DE LA CREU ALTA 2021
El 22 de maig de 2021 es va organitzar en el marc de la Festa Major de la Creu Alta una taula rodona i
debat obert sobre biodiversitat urbana i qualitat de vida humana i mobilitat sostenible a les ciutats a l’hort
de Ca l’Estruch. Es va comptar amb la participació del col·lectiu Replantegem (urbanistes, arquitectes i
biòlegs) i Massa Crítica de Sabadell.
També es va realitzar una presentació del Projecte Ginesta, amb l’autora i Dr. Anna Muro, veïna de la
Creu Alta amb la Masia de la Muntada del Parc Natural de Sant Llorenç. Pels més petits es va
organitzar una teatralització del conte de la Fada Ginesta i la Pedra Lluna.
Data
22 de maig

Com enfortir el vincle entre salut i natura a la creu alta?
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FESTIVAL REGADORA DE SABADELL
El Festival La Regadora és una trobada per reconèixer i celebrar totes les alternatives que ja existeixen
a la ciutat de Sabadell per reivindicar i apostar per la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat i la
justícia social. Aquest festival ha estat organitzat pel Teler Cooperatiu i l’ADENC va participar en la Fira
d’entitats i també va organitzar un taller de construcció d’hotel d’insectes a l’hort de Ca l’Estruch.
Data
Millorem la biodiversitat urbana: construcció d’un hotel d’insectes a l’hort de Ca
l’Estruch.
Participació en la fira d’entitats del Regadora Fest

18 de setembre

7a FIRA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE TERRASSA - Terrassa Cooperativa
Aquest any hem participat en la setena edició de la fira Terrassa Cooperativa. La fira va tenir lloc el 27
de novembre de 2021.

Pel que fa a les activitats, el nombre de participants ha augmentat en un 64% respecte a l’any 2020.

1.2- EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES D’ENSENYAMENT
A l'ADENC vam començar el curs 2020-2021 amb el peu canviat, semi-presencialment i ajustant al
màxim les activitats, deixant de fer algunes de les més sol·licitades perquè els criteris de prevenció de la
Covid així ho requerien. Al llarg del curs les activitats s'han anat animant i podem dir que finalment s’ha
pogut fer molta feina.

TOTAL D'ACTIVITATS
REALITZADES

NOMBRE TOTAL
D'ALUMNES

NOMBRE TOTAL
DE CENTRES

63

1067

19
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●

PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ADENC

Aquest curs 2020-21 ha calgut revisar l'oferta d'activitats de l'ADENC per als centres d'ensenyament per
adaptar-les a les restriccions a causa de la Covid. Algunes activitats s’han adaptat i altres s’han deixat al
calaix, ja que no era possible realitzar-les. L’oferta actual conté, per a primària, dues activitats a l'aula
(El taller d’art i ciència Bufa núvols i Bolets a l'aula), cinc itineraris de descoberta (Camps i boscos del
rodal, Els ocells a la ciutat, El Ripoll de la mà dels Ocells, Descobrim la biodiversitat a l'entorn de
l'escola i Passejada urbana d’art i natura) i una activitat de plantada (Cuidem els nostres boscos).
Per a secundària conté una activitat a l'aula (Bolets a l'aula), cinc itineraris de descoberta (El medi
natural del Vallès, Identifiquem les roques, El Parc Agroforestal de Terrassa, Descobrim el Parc
Grípia-Ribatallada i Passejada urbana d’art i natura) i un Taller de ciència ciutadana: la biodiversitat
urbana, que consta d’una activitat a l’aula seguida d’un itinerari.
A través de la web es pot disposar de tots els materials didàctics, altres recursos digitals gratuïts així
com una descripció acurada de l’oferta educativa.
Aquest curs hem realitzat per primària Bolets a l’aula (2 grups), el nou taller d'art i ciència Bufa núvols (1
grup) i els itineraris El riu de la mà dels ocells (3 grups), Camps i boscos del Rodal (3 grups), Ocells a la
ciutat (5 grups) i el nou itinerari Descobrim la biodiversitat a l'entorn de l'escola (4 grups). Per secundària
hem pogut realitzar els itineraris Estat ecològic del riu Ripoll (2 grups), El medi natural del Vallès (4
grups), una activitat de neteja de bosc (2 grups) i el nou itinerari Passejada urbana d'art i ciència (4
grups). En total han participat en aquestes activitats un total de 472 alumnes de 24 grups classe.
●

PROGRAMA CIUTAT I ESCOLA DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

Aquest curs 2020-2021 l'Ajuntament de Sabadell ha finançat algunes de les nostres activitats d'educació
ambiental ofertes a través del Ciutat i Escola. A més s’han elaborat noves activitats per a incloure-les a
l’oferta del Ciutat i Escola. Es tracta de dues activitats relacionades amb art i natura (El taller d’art i
ciència Bufa núvols i la Passejada urbana d’art i natura) així com una oferta educativa per a treballar la
ciència ciutadana des de la perspectiva de l’aprenentatge-servei per a oferir com a servei comunitari als
instituts de la ciutat.
Les activitats que s’han finançat són El Ripoll de la mà dels ocells (7 grups), els ocells a la ciutat (2
grups), Camps i boscos el Rodal (2 grups), el taller d’art i ciència Bufa núvols (3 grups) i El Medi natural
del Vallès (4 grups), amb una participació total de 309 alumnes de 18 grups classe de 6 centres
d'ensenyament diferents.
●

APRENENTATGE I SERVEI I SERVEI COMUNITARI

Biodiversifiquem l’Escola Emili Carles de Castellar del Vallès
Aquest 2021 hem realitzat el projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar” a Castellar del Vallès. Aquest
projecte és la continuïtat d’una línia de treball que vam iniciar l’any 2018 a Castellar i Sabadell, amb
l’objectiu de millorar l’estat de la biodiversitat urbana dels municipis i donar a conèixer la importància de
la biodiversitat als centres educatius.
El projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar” va ser un dels subvencionats per l’agrupació política
Decidim Castellar, en el marc del concurs Decidim Retorna, una iniciativa per retornar al municipi part
dels ingressos que han percebut els regidors de Decidim Castellar. Per tal de poder realitzar aquest
projecte hem treballat conjuntament amb el col·lectiu Urbanins-Replantegem.
Es va fer arribar la proposta a totes les escoles de Castellar amb la col·laboració del Servei d’Educació
de l’Ajuntament, i finalment l’escola implicada va ser l’Escola Emili Carles, amb un total de 45 alumnes
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de cicle mitjà. La proposta de treball consistia en realitzar quatre sessions, algunes a l’aula i altres als
entorns propers a l’escola i al mateix pati. Finalment es van instal·lar diverses jardineres a la reixa del
pati per construir un jardí vertical. També es va pintar una nova versió del Twistter, on a més de colors
hi ha les siluetes de diferents espècies vegetals, invertebrats, vertebrats i també persones. Una acció
per beneficiar i generar nous espais de joc al pati escolar que inclou un component relacionat amb la
biodiversitat urbana.
Centre
Escola Emili Carles

Municipi
Castellar
del Vallès

Tema

Curs

Biodiversifiquem l’entorn escolar

3r i 4t primària

Fem més viva la Plana del Vallès: Millorem el riu, el bosc i la ciutat
Durant el curs 2020-21 s’han realitzat noves col·laboracions amb centres d’educació secundària el marc
del projecte d’aprenentatge servei Fem més viva la Plana del Vallès: Millorem el riu, el bosc i la ciutat,
amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural i els ajuntaments de Sabadell i Terrassa. S’ha col·laborat amb 3 centres d’ensenyament amb la
participació de 172 alumnes de 10 grups classe:
Centre

Municipi

Tema

Curs

INS Arraona

Sabadell

Millorem el bosc de Castellarnau

3r ESO

INS Escola Industrial

Sabadell

Millorem el riu Ripoll

3r ESO

IES Egara

Terrassa

Millorem el bosc de Serra de Galliners

3r ESO

Els diferents centres educatius implicats han realitzat tasques de neteja d’espais naturals, extracció
d’espècies invasores i plantació d’autòctones, estudi de diferents espècies i tasques per afavorir la fauna
autòctona. Tot plegat són petites accions que ha afavorit la qualitat ecològica dels espais on s'ha
intervingut. L'alumnat ha descobert que la ciutadania en general no coneix la problemàtica dels entorns
naturals propers i s'ha adonat de la importància de fer divulgació i pedagogia d'aquests aspectes.
Un dels aspectes molt positius d'aquest projecte és el vincle que hem pogut establir amb diferents
centres educatius, tant amb el professorat com amb la direcció del centre, que ha estat més estreta i
enriquidora que les dinàmiques habituals d'activitats puntuals als centres.
Aliats per l'emergència climàtica
Aquest any l’ADENC ha format part de la celebració dels 50 anys de l’Escola Joan Maragall de
Sabadell. S’han organitzat diferents tallers d’educació ambiental amb els cursos de primer, segon i
tercer de primària amb l’objectiu d’actuar per l’emergència climàtica, tot construint una illa verda al pati.
Aquestes iniciatives reben el suport de la Diputació de Barcelona. Hi han participat uns 60 alumnes de 4
grups classe.
Amb els grups de primer es va construir una muntanyeta viva, una iniciativa per combatre l’efecte illa de
calor, així com afavorir la biodiversitat i també com a nou espai de joc. Aquesta és la segona
muntanyeta viva que es construeix a l’escola i el resultat ha estat tot un èxit. A més a més, també vam
comptar amb la participació d’algunes famílies.
Amb els cursos de segon i tercer s’han realitzat dos tallers per conèixer els arbres de l’escola. Vam fer
una visita per conèixer els diferents arbres, i els alumnes van agafar una mostra de les fulles d’aquests
que van premsar per poder utilitzar en el taller de ceràmica. De la mà de Ravals Taller es va realitzar un
taller de ceràmica que va consistir en construir una rajola per plasmar les diferents espècies d’arbres i
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arbustos del pati de l’escola.
Centre

Municipi

Tema

Curs

Escola Joan Maragall

Sabadell

Aliats per l’emergència climàtica:
construcció d’una illa verda

1r, 2n i 3r primària

APS Universitari
Aquest any hem firmat també diversos convenis d’Aprenentatge i Servei (ApS) amb la Universitat
Autònoma de Barcelona perquè els estudiants desenvolupin les seves competències acadèmiques
mentre fan un servei a la comunitat. En el marc d’aquests convenis i gràcies també a la Fundació
Autònoma Solidària, tres alumnes han realitzat les seves pràctiques acadèmiques amb l’ADENC,
participant en el “Grup d’Estudi i Conservació de Tortugues de l’ADENC” i “Via Verda Sant
Llorenç-Collserola”.
Dins de la mateixa col·laboració, també s’han realitzat dos TFG de Ciències Ambientals on han
participat sis alumnes d’aquest grau, en dos estudis ornitologics al Parc Agrari de Sabadell, al Golf de
Can Sant Joan i a Torrebonica, obtenint informació d’interès per diferents àmbits de treball de la “Via
Verda Sant Llorenç-Collserola”.
Centre

Col·laboració

Tema
Inventarització de la fauna vertebrada dels espais
naturals de Volpelleres i Can Sant Joan (Sant Cugat
del Vallès i Rubí)
Anàlisi de les espècies exòtiques del riu Ripoll a
Sabadell
Estudi de l’impacte de l’ailant sobre les comunitats
vegetals i el sòl al bosc de Torrebonica

UAB

Pràctiques

UAB

Pràctiques

UAB

Pràctiques

UAB

TFG

Ornitologia al Parc Agrari de Sabadell

UAB

TFG

Ornitologia als golfs de Torrebonica i Can Sant Joan

Grau
Biologia
Ambiental
Biologia
Biologia
Ciències
ambientals
Ciències
ambientals

1.3- ADN ADENC

El projecte ADN ADENC engegat l’any passat, és un projecte per potenciar i dinamitzar l'àmbit de la Via
Verda Sant Llorenç - Collserola a través de l'educació, l'art, el naturalisme i la custòdia del territori. En el
marc d’aquest projecte s’ha engegat l'Aula Virtual ADN ADENC que ha aglutinat un seguit de persones i
institucions que han engegat actuacions adreçades a públics diversos: comunitat educativa, àmbit del
lleure, persones a títol individual i famílies... Col·lectivament s'han posat en valor els aspectes
ambientals de la Via Verda Sant Llorenç Collserola com a espai vertebrador del territori Vallesà. En
aquest procés, s'han generat materials educatius, activitats, i noves propostes. Destaquen tres àmbits
d’actuació:
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●

Art, Cultura i Natura

S'ha creat un nou espai de difusió i participació que permet conscienciar sobre els valors de la Via Verda
i difondre noves activitats per atraure nous públics. S'han creat noves dinàmiques participatives, com la
proposta d'itineraris per a descobrir la via verda al teu aire (seguint fitxa i itinerari wikiloc) o el I concurs
de fotografia de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola. Hem revisat i ampliat l'oferta d'activitats d'educació
ambiental de l'entitat, incorporant-hi nous punts de vista. S'han incorporat per exemple activitats
adreçades a entitats de lleure, així com activitats d’art i natura.
●

Escola de naturalistes: les Cargolines de l’ADENC.

L’escola de naturalistes és la porta d’entrada de l’ADENC al món del lleure. Té com a objectiu oferir un
espai de lleure als infants i joves del Vallès amb una mirada molt important a la descoberta i conservació
del territori.
Durant el 2021 s’han dut a terme les primeres activitats. En total 14, a més del Casal d’hivern. Degut a
un cas de COVID-19, aquest va haver d'acabar-se dos dies abans del previst. L’assistència total a
l’Escola de Naturalistes ha estat de 121 inscripcions (40 infants diferents) i 61 joves, amb una mitjana de
8 infants per activitat. Al casal de Nadal van venir-hi fins a 7 infants.
Data
08/05/2021
15/05/2021
22/05/2021
29/05/2021
05/06/2021
12/06/2021
9/10/2021
23/10/2021
06/11/2021
13/11/2021
20/11/2021
27/11/2021
27/11/2021
18/12/2021
21-31/12/2021
●

Activitats
Els misteris del Ripoll
Obrim els sentits
Mou-te com un animal
Ornitologia a Torrebonica
Supervivents. Bosc de Can Deu
Segueix la pista
La canya d’olimpíades
Castahalloween
Construïm el nostre cau
Sortida de rastres
Sortida de bolets i fruits de tardor
La pluja i els animals
Escape-lab. Activitat destinada a joves de 12 a 18 anys,
amb la participació de l’esplai la Teranyina, de Sabadell.
Hibernació
Casal d’hivern de Cargolines

Custòdia de la Via Verda Sant Llorenç Collserola.

Un dels eixos fonamentals del projecte és avançar en la custòdia mixta -administracions i entitats- de la
Via Verda Sant Llorenç-Collserola. Les accions desenvolupades s'expliquen a l’apartat de custòdia del
territori.
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1.4- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
●

Implica’t en l’ecologisme local

Aquest any l’ADENC vam iniciar una campanya per implicar
a més persones a participar en els diferents grups i projectes
de l’entitat. Es va organitzar una jornada presencial de
presentació dels diferents grups de voluntariat que hi ha
actualment a l’ADENC.
La jornada va resultar un èxit amb una gran participació de
persones i de noves incorporacions als diferents grups. Es
va finalitzar amb un vermut a l’aire lliure a l’hort de Ca
l’Estruch.

●

Ultra Clean Marathon

El 5 de juny es va córrer la Ultra Clean Marathon organitzada per la Xarxa de la Conservació de la
Natura. Els corredors surten des de Terrassa i inicien una travessia de 60 quilòmetres, corrents i recollint
residus, és a dir, practicant el plogging. Els grups de corredors decideixen realitzar una donació a
diferents entitats ecologistes del territori. L’ADENC hem rebut donacions per part de 3 grups de
corredors i aquests aniran destinats als projectes de “Fes Reviure el Ripoll” i “la Via Verda Sant Llorenç
Collserola”.
●

Donant ambiental

Des de l’ADENC s’ha participat en la campanya de “Donant ambiental” impulsada per la Xarxa de
Conservació de la Natura i Voluntariat Ambiental de Catalunya, durant les festes de Nadal.

2. PROJECTES DE CUSTÒDIA
●

FES REVIURE EL RIPOLL!

Malgrat la situació creada per la pandèmia, el grup “Fes Reviure el Ripoll” ha mantingut les activitats
durant el 2021.
Extracció d'invasores: s’han organitzat diverses jornades d’extracció de plantes invasores, tant de la
canya americana, a la zona de Jonqueres, com del lligabosc japonès a la zona de la Font dels gitanos.
Algunes de les jornades que es van fer durant l’hivern no es va poder fer convocatòria pública degut a la
situació de la pandèmia i només hi van participar els voluntaris més lligats al projecte.
Plantada popular: a la tardor es va organitzar una plantada amb la col·laboració de VWF que va fer una
aportació econòmica la projecte i en la que van participar també una dotzena de voluntaris d’aquesta
entitat. La plantada va ser a la zona de la Font dels Gitanos, on prèviament s’havia treballat en
l’extracció de lligabosc.
Tant a la primavera com a la tardor, es va fer el taller de determinació de l’estat ecològic. Durant l’estiu
es van organitzar diverses jornades de rec amb els voluntaris
A la taula següent es mostren totes les activitats realitzades durant l’any en el marc del projecte:

- 11 -

Data

20/03/2021
03/04/2021
25/09/2021
25 de setembre
23 d’octubre
24 d’octubre
20 de novembre
28 de novembre

●

Activitats
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Extracció d’espècies invasores
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Plantada d’espècies autòctones, amb WWF.

VIA VERDA SANT LLORENÇ-COLLSEROLA

Aquest any seguim treballant en aquest projecte de custòdia de la Via Verda del Vallès Sant
Llorenç-Collserola. Durant tot el recorregut de l’entorn natural de la via verda s’estan realitzant actuacions
i estudis concrets amb la col·laboració de grups de treball de l’ADENC, entitats i col·lectius de l’entorn i la
Universitat Autònoma de Barcelona i dels municipis que en formen part.
Aquest projecte neix del convenciment que en la conjuntura actual (crisi climàtica, ambiental i de model
econòmic) cal destinar esforços de conservació en aquests espais agroforestals amb funció
connectora, ja que estan força amenaçats per diverses causes: abandonament dels camps i pèrdua
d'espais oberts, urbanització i fragmentació de territori a causa de les infraestructures que el travessen, i
per tots els impactes associats en ser un espai tan proper a grans ciutats de les zones més poblades del
territori.
El grup de treball del projecte de la Via Verda ha treballat aquest any en la implicació en el projecte
de la via verda les entitats: REFEM El Direccional, Plataforma Camp de Golf Rubí- Sant Cugat, Sant
Quirze Vallès Natura, SOS Volpelleres, Plataforma Tu Ets Entorns, Rubí d’Arrel, Centre
Excursionista de Terrassa i el Club Muntanyenc de Sant Cugat. També s’ha realitzat col·laboracions
amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per impulsar el projecte i el Departament de
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona-UAB.
També al novembre un alumne de Grau del Dpt. de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona
va iniciar les pràctiques de Grau en el marc del projecte de la Via Verda, per generar una biblioteca de
conflictes i oportunitats en els límits de la Via Verda del Vallès. Es duen a terme col·lectivament diferents
actuacions de millora de la qualitat dels diferents hàbitats (marges de cultiu, camps, bosc de ribera, bosc
mediterrani i bassa), afavorint per tant la flora i la fauna típiques de la Plana del Vallès.
També s’han organitzat voluntariats ambientals, sortides de natura i activitats d’educació ambiental en
aquest entorn:
Data
8 de maig
30 de maig
16 d’octubre
29 d’octubre
21 de novembre
3 de desembre
18 de desembre

Activitat
Passejada per la plana del Castell (REFEM+ADENC, Cerdanyola del Vallès)
Passejada per la plana del Castell (REFEM+ADENC, Cerdanyola del Vallès)
Sortida ornitològica als Bellots (Tu Ets Entorns+ADENC, Terrassa).
Nit dels ratpenats a Torrebonica (Terrassa)
Extracció i assecament de l’ailant a Torrebonica (Terrassa)
Jornada La Via Verda del Vallès Sant Llorenç-Collserola en el context
d’Emergència Climàtica (UAB)
Segona extracció i assecament de l’ailant a Torrebonica (Terrassa)
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-

Restauració del bosc de Torrebonica (Terrassa)

Durant el final de l’any 2021, s’ha afavorit la recuperació de la vegetació autòctona al bosc de
Torrebonica, realitzant diverses extraccions i actuacions de control d’espècies invasores, sobretot l’ailant
(Ailanthus altissima).
-

Jornada UAB de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola en el context d’emergència climàtica

El passat 3 de desembre de 2021 l’ADENC juntament amb el Departament de Geografia del la
Universitat Autònoma de Barcelona i en col·laboració al Consell Comarcal del Vallès Occidental, va
organitzar la Jornada La Via Verda del Vallès Sant Llorenç - Collserola en el context d’emergència
climàtica 2021.
La jornada va tenir lloc a la Sala d’actes de Ciències Polítiques UAB amb un programa molt variat,
enfocat en iniciatives locals de la Via Verda. Van participar investigadors de la Universitat de Barcelona,
els directors dels Parcs Naturals de Sant Llorenç del Munt i de Collserola. També van participar
membres de les entitats REFEM El Direccional i Plataforma Camp de Golf Rubí-Sant Cugat, SOS
Volpelleres. L’objectiu de la jornada era donar la importància a la biodiversitat al connector territorial i
biològic entre els dos parcs naturals, així com parlar dels conflictes i les oportunitats del Projecte de la
Via Verda.

3. ACCIÓ TERRITORIAL AMB 20 LLUITES COMPARTIDES
Durant aquest 2021 des de l’ADENC ha estat present i actiu en molts àmbits d’acció territorial:
1. Col·laboració i participació amb Ecologistes de Catalunya per defensar una Conselleria de
Medi Ambient en les darreres eleccions a la Generalitat de Catalunya.
Es va fer reunions amb CUP, ERC i president de la Generalitat de Catalunya (Aragonès) abans de
ser nomenat per defensar la necessitat d’una Conselleria de Medi Ambient defensiva, que
abandonés els postulats productivistes de l'antic DARP sense aconseguir-se més que un canvi de nom
(DACAAR). S’ha treballat conjunt en la defensa de la biodiversitat i de major gestió dels parcs naturals
contra el lobby forestal en el marc de la Llei de Canvi Climàtica i l’Agència de la Natura, en la fugida
d’una agricultura industrial productivista especialment en el tema de la ramaderia macro-granges que
contamina tots els aqüífers de diverses comarques (Osona, Bages, Segrià, etc.), i en la defensa de
Renovables de proximitat, cooperatives i en sòl urbà, i en contra dels Jocs Olímpics Pirineu 2030
en el context d’emergència climàtica i ambiental.
Com a entitat de la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya seguim realitzant accions
col·lectives, ja que són necessaris canvis estructurals per avançar cap a una societat més sostenible,
justa i respectuosa amb el medi ambient. En aquest sentit hem participat en la presentació d’un
Manifest contra el Decret energies renovables que comporta importants afectacions als espais
naturals protegits, alhora que s’ha demanat la derogació del nou decret d’energies renovables, i s’ha
realitzat un Dossier que es referencia per tots els Ajuntaments de Catalunya per part de GEPEC. S’està
replantejant el funcionament intern i de comunicació de la federació per tenir més impacte a nivell
polític, tot i que tenim entitats de gran format (més de 15 treballadors, entitats mitjanes 3-5 treballadors i
entitats amb un o cap treballador) i només amb persones voluntàries.
S’han realitzat reunions d’Ecologistes de Catalunya amb partits polítics per donar suport a la creació
de l’Agència de la Natura de Catalunya, per no menystenir l’interès natural i de biodiversitat enfront
dels aprofitaments forestals i agrícoles extensius i intensius.
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2. Formulació d’una nova plataforma al Vallès com a SOS Valles en el suport d’entitats del
Vallès.
S’ha creat un grup amb un conjunt de 35 plataformes i entitats tenen problemàtiques ambientals i
urbanístiques que ens permeten tenir millor coneixement del Vallès i recuperar antigues aliances amb
entitats, especialment en el Vallès Oriental. S’ha realitzat quatre reunions no presencials i dues
reunions presencials de SOS Vallès, una a Santa Eulàlia de Ronçana a la tardor 2021, i la darrera al
Febrer a Corró d’Amunt Les Franqueses. S’ha realitzat un MANIFEST amb 10 prioritats, i s’ha
desenvolupat un segon manifest sobre Espais Fluvials al Vallès. S’han realitzat diverses notes de
premsa i s’ha fet entrevistes a mitjans de comunicació de la comarca. S’ha començat a participar en
algunes lluites amb el nostre assessorament (Corró d’Amunt, Sant Feliu de Codines).
3. Sant Quirze del Vallès; Paralització d’una actuació d’estassada al Torrent del Passeig del Pont.
L’ADENC i Sant Quirze del Vallès Natura han fet seguiment de la proposta de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès de plantejar per un parc en el bosc fluvial del Torrent del Passeig del Pont prop del
nucli urbà, fent la paralització d’una actuació d’estassada amb incompliment del període de
nidificació del torrent. S’ha fet reunions amb l’Ajuntament i s’ha acordat un Acord de Participació
ADENC-Sant Quirze del Vallès Natura i Ajuntament, sobre els Torrents de Sant Quirze del Vallès.
4. Plataforma Camp de Golf Rubí-Sant Cugat, mobilització per reconvertir el camp de Golf de Can
Sant Joan en un parc intermunicipal.
S’ha continuat treballant amb la Plataforma Camp de Golf Rubí-Sant Cugat, Rubí d’Arrel i l’Assemblea
pel clima de Sant Cugat del Vallès, en una proposta per reconvertir el camp de Golf de Can Sant
Joan en un parc intermunicipal. LADENC conjuntament amb les entitats de la Plataforma han realitzat
un document de PLA ESPECIAL DE PARC INTERMUNICIPAL CAN SANT JOAN. S’han realitzat
trobades amb l’INCASOL i els Ajuntaments de Rubí i Sant Cugat. Finalment el 28 de setembre de 2021,
la Generalitat per part del Conseller de Territori Sr. Jordi Puigneró va anunciar que realitzarà un parc
intermunicipal entre Rubí i Sant Cugat. Així i tot es continua treballant amb la plataforma per fer
seguiment de la proposta i participar en el projecte col·laborant amb l'administració. En aquest projecte
hi ha la proposta d’un parc fluvial intermunicipal del Torrent dels Alous de més de 5 km de
llargada, conjuntament amb els dos regidors de Medi ambient de Rubí i Sant Cugat del Vallès. El torrent
o riera dels Alous és una realitat ambiental entre Rubí i Sant Cugat en favor de la BIODIVERSITAT que
cal preservar i deixar de mirar només Collserola i mirar cap a la Via Verda Sant Llorenç-Collserola.
5. Mobilització Plataforma Tu Ets Entorns de Terrassa del projecte del macropolígon de Bellots II
de Terrassa.
Aquest any s’ha participat en la Plataforma Tu Ets Entorns de Terrassa, realitzant seguiment del
projecte del macropolígon de Bellots II de Terrassa. S’ha participat en reunions, activitats i actuacions
a Bellots. Com una marxa per preservar l’entorn de Bellots II amb més d’un centenar de persones a
finals d’octubre. Bellots II és un entorn amb espais naturals agrícoles d’alt valor natural, i part del
connector de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola. També es participa en la Taula de l’Anella Verda de
Terrassa i el Consell de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa, dos espais participatius amb
l'administració pública. També estem col·laborant amb el Grup de treball Rieres de Terrassa-FAV
Terrassa.
6. Recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per protegir el Montseny.
Aquest any l’ADENC hem recolzat la iniciativa per part de la Coordinadora de la Salvaguarda del
Montseny de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per protegir el Montseny. L’ADENC hem estat
punt de signatures, tot i que a causa de la COVID la iniciativa no ha resultat exitosa perquè el Parlament
de Catalunya ha denegat una Pròrroga per la ILP.
7. Caldes de Montbui: Seguiment del tancament de l'explotació d'àrids/abocador incontrolat de
Can Carerac i del polígon industrial la Borda.
Suport a Carerac Verd (Caldes de Montbui) en dos fronts. Seguiment del tancament de l'explotació
d'àrids/abocador incontrolat de Can Carerac i tramitació pendent del Pla Especial. Seguiment de les
denúncies pels abocaments de terres en SNU de l’entorn del polígon industrial la Borda; les
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irregularitats detectades en la tramitació dels expedients han donat peu a recórrer a Síndic de Greuges,
a la GAIP, Oficina Antifrau i Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística.
8. Contenciós administratiu al PDU del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès amb REFEM,
Plataforma Cerdanyola sense abocadors i PCDC.
Aquest 2021 conjuntament amb REFEM i altres entitats com la Plataforma Cerdanyola sense
abocadors i PCDC i també tres grups municipals, vàrem engegar una campanya de micro-mecenatge
amb èxit per cobrir el 70% de les despeses judicials del contenciós (9.900 €) contra el PDU Centre
Direccional de Cerdanyola amb 400Ha, la previsió de 5.400 habitatges i més de 60.000 moviments
diaris. Cal remarcar que va ser un gran èxit amb aportacions d'unes 300 persones i una important
mobilització ciutadana. S’han presentat el Contenciós administratiu al PDU del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès, una demanda acompanyada amb quatre informes pericials, redactats per
REFEM, Cerdanyola Sense Abocadors, Plataforma Cívica de Defensa de Collserola i ADENC. Aquests
quatre peritatges (Espais naturals, Mobilitat, Abocadors i Planejament) justifiquen tècnicament i posen
en valor la consistència la demanda acceptada pel Jutjat Superior de Justícia de Catalunya-TSJC, del
contenciós administratiu.
9. Parc Natural de Collserola i la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola en la defensa
dels espais naturals protegits; PEPNAT, hiperfreqüentació i Renovables.
S’ha participat en el Consell Consultiu del Parc Natural de la Serra de Collserola com a entitat
membre en reunions amb la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola (PCDC) amb CEPA i
DEPANA entre d’altres. Aquest 2021 s’ha fet seguiment dels diferents projectes que es volen portar a
terme a Collserola, com la proposta del projecte “Viure de l’Aire” que proposa instal·lar aerogeneradors
comunitaris a Collserola, projecte que es rebutja per la manca de coherència ambiental, amb articles a
premsa. També amb la PCDC s’ha realitzat seguiment de les diferents propostes de gerència del
Consorci del Parc Natural de Collserola.
10. Caducitat ambiental i vigilància de la Campanya contra el Quart Cinturó-CCQC.
Malgrat que els darrers anys no hi ha una mobilització de la Campanya contra el Quart
Cinturó-CCQC, sí que s’ha fet una important tasca de seguiment dels tràmits administratius dels
projectes d'infraestructures i del “Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana” vinculats al
Quart Cinturó. En el marc de la Campanya contra el Quart Cinturó s’ha participat en reunions i
negociacions als Presupuestos del Estado i s’ha tramitat una sol·licitud de caducitat a l’Expedient
d’abast Ambiental del Quart Cinturó el gener de 2021, que pot ser determinant en la viabilitat futura
d’una infraestructura en relació amb l'emergència climàtica de l’any 2030, i les condicions dels Fons
Next Generation per a que totes les Autovies i Autopistes tinguin Peatge. Es realitzen Treballs de
negociació dels Presupuestos del Estado amb partides destinades al Quart Cinturó. Les partides més
importants al Vallès són el tram Abrera Terrassa i l’Estudi Informatiu Terrassa-Caldes. S’han fet reunions
amb tots els partits polítics indicant el nostre desacord i intentant convèncer sobretot al govern de la
Generalitat de Catalunya que el Quart Cinturó no resol ni els problemes de mobilitat, ni la nova situació
COVID, ni l’emergència climàtica.
Ha estat complex veure que partits que han dit sempre a nivell local que estan en contra,
posteriorment donen suport als Presupuestos del Estado, i el Quart Cinturó NO és cap línia vermella.
Cal dir que l’ADENC i la CCQC consideren que s’ha produït la caducitat de l’Estudi d’abast que
comporta una nova tramitació ambiental. Així es va comunicar als mitjans de comunicació, i es va
aconseguir que tres ajuntaments, entre els quals l’Ajuntament de Sabadell amb suport de JxCat,
ERC, Podemos i CUP-Entesa aprovessin la Moció, i per tant es notificarà als governs preceptius per al
tràmit administratiu i, fins i tot, per temes de contenciós administratiu en un futur, es va fer una
intervenció en el Ple de Febrer 2021 com a CCQC per part del President Joan Cuscó i el vicepresident
de l’ADENC, Joan Carles Sallas, i es va anar a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya
ADENC (Joan Carles Sallas) i CCQC (Elia Montagut) a explicar davant els diputats de tots els partits
polítics la inviabilitat del Quart Cinturó en el context d’emergència climàtica, NO es va respondre a les
preguntes de VOX.
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11. Lluita amb SOS Bosc Volpelleres per la preservació del darrer bosc urbà de Sant Cugat del
Vallès.
L’ADENC col·labora amb la Plataforma Ciutadana Sos Bosc Volpelleres en la preservació d’aquest
bosc del municipi de Sant Cugat del Vallès. Aquest bosc i torrent donava aigua mil·lenària al Monestir
de Sant Cugat. És una lluita difícil contra l’ajuntament que preveu la tala d’uns 450 arbres (pins) en un
indret D’UNS 10.000M2 per ubicar una escola, un indret d’important interès malgrat ser sòl urbà, hi ha
una discussió entre el que és un BOSC i el que és un PARC. S’ha fet una campanya ciutadana amb
més de 20.000 signatures i 30 personalitats i s’està col·laborant amb una entitat jurídica INTERCIDS de
gran interès pels seus contactes dins la magistratura. S’ha iniciat un Recurs Administratiu que ha estat
admès a tràmit la demanda amb una recollida de fons de voluntaris fins a 3.500 € amb el suport jurídic
de FDA-Fons de Defensa Ambiental. Hi ha informes de l’OTAA favorables a la salvaguarda del bosc
de Volpelleres.
També s’ha fet un Recurs al Tribunal de Contractes Públics de la Generalitat de Catalunya que ha
obligat a modificar la contractació del Projecte per part de l’Ajuntament de Sant Cugat. S’ha realitzat
una manifestació en data de gener de 2022 que va tenir ampli ressò i èxit ciutadà amb unes 150
persones i amb molta presència de mitjans de comunicació local, hem incorporat alguns nous socis a
l’entitat.
12. Suport jurídic i urbanístic a Salvem Corro d’Amunt per evitar la construcció d’una
urbanització pleta en sòl agrari a les Franqueses en l’entorn del Quart Cinturó.
S’ha preparat un Verkami per fer el pagament de les despeses del peritatge tècnic i del suport
jurídic del bufet Clavell associats (exdiputada Parlament), i ja s’ha presentat al Jutjat la Demanda
tot i tenim coneixement del procurador que ha estat acceptada. L’objectiu es considerar que la
urbanització d’uns 60 habitatges (entre pluris i unis) que duplica la mida del nucli urbà, no compleix la
llei d’urbanisme perquè no ha tingut avaluació ambiental uns terrenys d’alt interès agrícola. Hem
aprofitat per fer una trobada de SOS Vallès a proposta d’ADENC que els ha donat ressò a nivell del
Vallès Oriental (El 9 Nou i TvVo).
13. Treball dins la Plataforma Reconvertim el Camp de Golf Can Sant Joan en un Parc Interurbà
de Rubí i Sant Cugat amb Rubí d'Arrel i Assemblea Sant Cugat pel Clima.
S’ha treballat amb aquestes altres entitats, i amb el suport de Sant Quirze del Vallès Natura per
reclamar la seva reconversió com a parc interurbà de 80 hectàrees en front l’INCASOL. S’ha fet dues
reunions amb els presidents de INCASOL (Mercè Conesa i Albert Civit), i hem aconseguit el seu
compromís amb declaracions del Conseller Josep Puigneró en aquest sentit. Es vol demanar l’obertura
provisional amb la responsabilitat dels dos ajuntaments implicats.
14. Suport als treballs de Salvem el Calderí dins de SOS Valles, s’ha participat en la seva
Manifestació per evitar que es construeixi aquest barri residencial a Mollet del Vallès de més de 1.500
habitatges en terrenys inundables propietat del Consorci de la Zona Franca en una superfície de
300.000 metres quadrats (30ha.)
15. Denuncia ambiental de ADENC, Codines Verdes, Coordinadora Salvaguarda del Montseny i el
Grup Fanal de Moià del Motocròs del Bosc a Sant Feliu de Codines en el connector biològic entre
el Parc Natural del Montseny, Sant Miquel del Fai i Cingles de Gallifa.
S’ha denunciat una activitat de motocros en un àmbit de sòl urbanitzable no desenvolupat que havia
sigut un antic camp de golf i que s’havia naturalitzat pel seu abandonament, les activitat d’obres i de
competició de motos son ilegals i estan portant molts problemes al municipi davant la incompareixença
de l'Alcaldessa. S’ha fet denuncia al Fiscal de Medi Ambient, a l’Ajuntament i al departament de Medi
Ambient de GENCAT.
16. Al·legacions afectats a la MAT i MAT Mailas - Vilosell. (setembre 2021) per donar suport a
EdC i a les entitats de Rubí.
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S’ha participat en les al·legacions que han presentat altres entitats, i s’ha firmat les al·legacions que ens
han subministrat.
17. Adhesió al manifest SOSNATURACAT per veure quin tipus d’activitat generava.
Es va donar suport al manifest d’aquesta nova plataforma ecologista en un moment que semblava que
calia no deixar de participar en tots els moviments ecologistes, en aquest cas, amb suport d'Ecologistes
en Acció, també es va donar suport al Manifest Aeroport NO, salvem la Ricarda.
18. Adhesió al Manifest per una Autoritat del Transport Públic de Catalunya i Manifest per una
ATM del Vallès.
També es va donar suport a Via Vallès en aquest demanda per entendre que era una millora pel
transport públic al Vallès, i per les diferències preu dels títols a ciutat vallesanes properes com Sabadell i
Terrassa.
19. Al·legació amb la Coordinadora Montnegre-Corredor al POUM Llinars dins el corredor
biològic dels parcs naturals del Montseny-Montnegre-Corredor.
Es va treballar les al·legacions en participar en la seva redacció i es va participar en una jornada de
debat que es va realitzar per internet, on va intervenir també Joan Martínez Alier i Agapit Borràs
(COAC). Hi ha un abús de la utilització dels rius com a parcs fluvials, en aquest cas amb el riu Mogent.
20. Col·laboració amb el Moviment Veinal del Sud de Sabadell en la defensa del Parc del Riu
Ripoll i de Can Rimbles i pel tancament de la Foneria de Covadonga
Es participa aquesta setmana de principis de març 2022, es prepara des de 2021, amb una intervenció
en un acte que es realitza a la ciutat de Sabadell, defensant posicions ambientalistes de tancament de
fàbriques contaminants dins la ciutat, per la millora de les zones verdes i per impulsar el Parc de Can
Rimblas com accés al Riu Ripoll.més zones verdes a Covadonga.
21. El seguiment del Projecte Riu Ripoll l’any 2022.
Tot i la nostra petició a l’Ajuntament de Sabadell de més implicació en el Ripoll no només per la via del
Projecte Riu Ripoll, sinó per una reflexió més global sobre el futur del Riu Ripoll, ens hem topat amb la
realitat de l’administració. Fins i tot s’ha deixat perdre la subvenció de l’ACA-GENCAT per a millorar
l’entorn del riu. l’ADENC havia treballat molt i dedicat molts esforços per aconseguir aquest projecte.
Això ens obliga a repensar la col·laboració entre l’ADENC i les administracions.
Aquest any continuem treballant per enfortir la xarxa associativa local de Sabadell. Col·laborem amb
activitats del Moviment dels Barris Sud de Sabadell, i cal fer més col·laboració amb Massa Crítica i
Camins Escolars Segurs, la ciutat de les alternatives, el Teler Cooperatiu i el Rodal.
22. Vigilancia amb la Plataforma de Collserola-PCDC del Pla Director Urbanístic Metropolità que
afecta a Collserola i a quatre municipis del Vallès (Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Badia
del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès i Rubí).
S’ha participat enguany en el seguiment del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona que agrupa 36 municipis, inclosos els municipis vallesans de tot l’àmbit de la B-30.

Data
19 de gener
20 d’abril
27 d’abril
4 de maig
24 d’octubre
20 de desembre

Activitats
Roda de premsa CCQC
Roda de premsa REFEM El Direccional
Presentació del Tot suma amb REFEM El Direccional
Presentació de la proposta del Parc interurbà dels Alous-Can Sant Joan
Marxa reivindicativa als Bellots (Terrassa)
Concentració “Aturem el procés del macropoligon Bellots II” (Terrassa)

- 17 -

4. ESTUDIS i PROJECTES
●

PLA DE GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT DEL PARC CATALUNYA

L’any 2021 el Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Sabadell va fer l'encàrrec d’un pla de gestió
de la Biodiversitat pel Parc Catalunya. Arran d’aquest encàrrec es va configurar aquest grup, que al llarg
d’un any ha realitzat diversos estudis de fauna i flora al Parc, que han servit per acabar elaborant un
document (Pla de Gestió Biodiversitat del Parc Catalunya) que recull propostes de gestió i seguiment
per a millorar l’estat de la biodiversitat del Parc.
Alguns d’aquests estudis, s’han obert a la participació amb voluntaris i experts de fora de l’entitat:
seguiment d’eriçons, mostreig de pol·linitzadors i mostreig de la flora dels herbassars. Altres estudis que
s’han realitzat de forma interna són: mostreig d’orquídies, determinació dels hàbitats, censos ornitològic,
seguiment de papallones, seguiment de la fauna del llac, inventarització de les espècies exòtiques i
anàlisis dels usos del parc.
Arran de la publicació de l’estudi, s’han realitzat diverses presentacions, dues als tècnics de
l’Ajuntament i als treballadors del Parc Catalunya, i dues més obertes als públics, una als Cafès Científic
de l’ADENC i l’altre a les Jornades del Parc Catalunya organitzades per l’ADENC i la Fundació Bosch i
Cardellach.
●

SEGUIMENT DE PAPALLONES DIÜRNES

Des de 2021, que l’ADENC també participa de l’UBMS (Urban Butterfly Monitoring Scheme) a Sabadell,
monitoritzant les papallones presents en els diferents parcs urbans de la ciutat (Parc Catalunya, Parc de
la Clota, Parc del Nord, Parc del Torrent de la Romeua, Bosc de la Concòrdia i Parc de Can Gambús).
●

PROJECTE RIUS

L'ADENC ha participat en el “Projecte Rius”, on realitzarem les observacions i mesuraments necessàries
per determinar l'estat ecològic d'un tram del riu Ripoll, entre Sant Vicenç de Jonqueres i el Molí de
l'Amat.
●

GERA

El Grup d’Estudi dels Ratpenats de l’ADENC ha fet, en la mesura que les mesures restrictives contra la
pandèmia ho han permès, els diferents seguiments de ratpenats que es duen a terme dins del Programa
de Seguiment de Ratpenats i el conveni de col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de
Granollers. Aquest any s’ha dut a terme el seguiment de ratpenats aquàtics (Myotis daubentonii i Myotis
capaccinii) dins del projecte QuiroRius en el tram de Monistrol de Montserrat. No s’ha dut a terme per
falta de disponibilitat el seguiment al Pla de Reguant de Súria. També s’ha efectuat el seguiment de les
10 caixes-refugi instal·lades en diferents zones boscoses del Parc Grípia Ribatallada afectades per les
ventades del 2014 (Castellarnau i Parc Agrari de Sabadell) iniciat amb la concessió de la subvenció del
Retorn Social de La Crida per Sabadell.
Dins del contracte efectuat per l’Ajuntament de Terrassa, el GERA s’ha implicat en efectuar un
seguiment de la comunitat de quiròpters que es troben al tram de l’Anella Verda de Terrassa inclòs en la
Via Verda Sant Llorenç-Collserola. Aquest 2021 el GERA ha registrat les 10 caixes-refugi instal·lades
per l’Ajuntament a la plataforma del Programa de Seguiment de Ratpenats dins del protocol
QuiroCaixes. Complementàriament s’han instal·lat 18 caixes-refugi del model Schwegler en aquest
espai, caixes pensades per afavorir l’ocupació de ratpenats forestals, espècies sovint amenaçades i
escasses a la plana del Vallès. A més, s’ha dut a terme un seguiment acústic mitjançant el protocol
QuiroHàbitats a Torrebonica, i s’ha dut a terme una “Bat Night” en l’espai de la Via Verda. Els resultats
dels seguiments fets en marc del contracte amb l’Ajuntament han estat resumits en un informe que serà
entregat al mateix.
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També s’ha realitzat una xerrada en línia a la primavera “Els ratpenats de Catalunya i el món”. No s’ha
donat continuïtat a la col·laboració amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
●

ANELLAMENT CIENTÍFIC D’OCELLS

Durant aquest 2021 s’han realitzat un total de 5 jornades d’anellament d’ocells obertes al públic.
Data

20/03/2021
03/04/2021
25/09/2021
23/10/2021
20/11/2021

Activitats
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell
Jornada d’anellament científic al riu Ripoll de Sabadell

En total, el grup d’anelladors i anelladores han marcat 319 ocells de 26 espècies diferents.
Espècie
Tallarol de casquet
Pit-roig
Mosquiter comú
Tallarol capnegre
Rossinyol bord
Pardal xarrec
Merla
Mallerenga blava
Tallarol gros
Mallerenga cuallarga
Blauet
Mallerenga carbonera
Pardal comú
●

Nº ocells anellats
146
23
20
20
17
14
12
11
7
6
5
5
5

Espècie
Bruel
Boscarla de canyar
Bec de corall senegalès
Colltort
Pardal de bardissa
Tord
Puput
Cadernera
Raspinell
Pinsà
Gaig
Rossinyol
Garsa

Nº ocells anellats
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

GECTA

Aquest ha estat el tercer any d’activitat del GECTA (Grup d’Estudi i Conservació de Tortugues de
l’ADENC). A diferència de l’any anterior, aquesta vegada s’ha pogut realitzar les dues campanyes de
captura de tortugues amb més o menys normalitat, tenint les trampes instal·lades de març a juliol i de
setembre a novembre. Aquest any s’han extret 25 tortugues exòtiques de la zona d’estudi, 22 tortugues
de Florida (Trachemys scripta) i 3 tortugues del gènere Pseudemys. Tent en compte els resultats dels
anys anteriors, ja s’han extret 100 tortugues exòtiques a la zona d’estudi de l’ADENC.
Per altra banda, aquest any han augmentat molt les captures de tortuga de rierol, 25 tortugues que
posteriorment s’han alliberat. Per primer cop al Ripoll, també s’ha fet una captura de tortuga d’estany
(Emys orbicularis). Aquesta tortuga tot i ser autòctona segurament hagi estat alliberada, ja que no hi ha
constància de cap població al riu Ripoll. Els resultats d’aquest any es podran consultar a l’informe de
2020 del “Projecte de seguiment de la població de Mauremys leprosa i retirada de tortugues exòtiques al
riu Ripoll” a la pàgina web de l’ADENC.
●

GRUP D’ESTUDI DE LES LIBÈL·LULES

L’any 2021 s’ha creat el Grup d’Estudi de les Libèl·lules. Aquest grup ha iniciat un seguiment en tres
transsectes del riu Ripoll (basses de depuració el terciari, Sant Vicenç de Jonqueres i el Molí de l’Amat)
per tal de poder observar l’evolució de les libèl·lules en els diferents espais al llarg del temps. Aquests
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transsectes es realitzen tres cops l’any (primavera, estiu i tardor) coincidint amb els mesos d’activitat.
En total al 2021 es van trobar 13 espècies diferents de libèl·lules als diferents transsectes. Pel fet que
aquests animals siguin organismes bioindicadors, el seguiment d’aquestes al llarg del temps permetrà
poder obtenir més informació de de l’evolució de l’estat del riu.
Data

15/05/2021
11/07/2021
26/09/2021
●

Activitats
Jornada de ciència ciutadana de libèl·lules al Riu Ripoll de Sabadell (primavera)
Jornada de ciència ciutadana de libèl·lules al Riu Ripoll de Sabadell (estiu)
Jornada de ciència ciutadana de libèl·lules al Riu Ripoll de Sabadell (tardor)

RESTAURACIÓ DEL BOSC DE TORREBONICA - PROJECTE DE CONTROL I EXPANSIÓ DE
L’AILANT I DE RECUPERACIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA

Durant el 2021, aprofitant el treball elaborat en unes pràctiques acadèmiques i l’inici de la restauració
del bosc de Torrebonica, s’ha iniciat un projecte que pretén iniciar un seguiment de la restauració del
bosc, provant mètodes de control de l’Ailanthus altissima per tal de disminuir la presència de l’espècie
en aquesta zona.
Aquest projecte s’ha presentat tant a l’Ajuntament de Terrassa com al Departament de Flora i Fauna de
la Generalitat de Catalunya.
Data

Activitats

27/19/2021
21/11/2021
18/12/2021

Jornada de control d’espècies exòtiques
Jornada de control d’espècies exòtiques
Jornada de control d’espècies exòtiques

●

PROJECTE VALLÈS AGRARI (vallesagrari.org)

L’any 2021 es va començar a preparar el Projecte del Pla Agrari del Vallès en el marc de la Llei d’Espais
Agraris vigent de 2019, aquest projecte té l’objectiu de mitjançant un Pla Sectorial dels Espais Agraris
del Vallès (PTSAEV), i aquest projecte es realitza amb molt protagonisme de les entitats agràries del
Vallès. Les entitats participants són Agraria del Vallès, Unió de Pagesos, AgroTerritori, ADENC i Via
Vallès, el projecte en realitat s’ha presentat el 26 de Gener de 2022.
Inicialment el Projecte Vallès Agrari ha fet una recollida d’entitats de suport que ha tingut ressò a
nivell de tot el Vallès, i a més, s’ha sortit a diversos mitjans de comunicació del Vallès.

5. PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ
Per tal de donar difusió i fomentar la participació a les nostres activitats s'ha fet difusió a través de la
pàgina web (www.adenc.cat) amb la publicació de cada convocatòria d'activitat (a l'apartat d'activitats),
amb el recull de l'experiència per part dels participants (a l'apartat del blog).
S’ha seguit amb la tasca de difusió habitual de les xarxes socials. Si bé a final del 2020 comptàvem amb
4.680 seguidors a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram, actualment en comptem 5.713
seguidors, que representa un augment del 22%. Durant la tardor s’han inaugurat dues publicacions
fixes, una els dilluns on es parla d’una espècie present al Vallès, i els divendres, on es parla d’un espai
natural de la Plana. Si bé ja hem aturat la segona, la primera publicació seguirà en peu, com a mínim
fins al març de 2022. La dinamització del blog “Camins platejats” s’ha concretat amb la publicació de
84 entrades. S’han enviat més de 30 butlletins setmanals i més de 25 notes de premsa, a part de
crides de voluntariat.
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Per fomentar el voluntariat ambiental es va contractar a la Cooperativa La Natural per fer un disseny
amb un logo per implicar a més persones als diferents grups de voluntariat de l’entitat, amb el lema
“Implica’t en l’ecologisme local. Uneix-te a l’ADENC”.
Aquest mateix logo i lema, es van utilitzar per a la jornada de voluntariat celebrada el dia 13 de
novembre, on els responsables de cadascun dels grups de treball de l’ADENC va explicar la seva
organització i objectius als qui podrien ser potencialment nous voluntaris i voluntàries, en una taula
rodona. Vam reunir-nos un total de 25 persones, i després vam poder fer un vermut per a celebrar les
més de 10 sol·licituds de voluntariat que vam rebre.

6. ORGANITZACIÓ
●

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva durant el 2021 ha estat formada per:
 Joan Carles Sallas, President.
 Adrià Garcia Vicepresident
 Angel Gaston, Tresorer.
 José Antonio Ruiz, Secretari.






Toni Altaio, Vocal.
Oscar Galeote, Vocal.
Rosanna Fontanet, Vocal.
Eduard Freixes, Vocal.

Durant l’exercici per raons personals en l’Adrià Garcia ha deixat temporalment el seu càrrec de
vicepresident a la Junta. La Junta Directiva s'ha reunit quinzenalment, habitualment els dijous a les
16:30 de la tarda.
●

GRUPS DE TREBALL

Els grups de treball de l'ADENC són:
● Grup d'ornitologia (GOA)
● Grup de botànica (l’Esbarzer)
● Grup d'estudi de les Papallones
● Grup de redacció de l'Ecoadenc
● Grup d'estudi del Parc Catalunya
● Grup ADN ADENC - Cargolines
● Grup del Riu Ripoll

●
●
●
●
●
●

Grup d’Estudi i Conservació de les Tortugues
de l’ADENC (GECTA)
Grup d'estudi dels Ratpenats ADENC (GERA)
Grup d’Art i Natura
Grup Biodiversifiquem l'entorn urbà
Grup d’acció territorial
Grup custòdia Via Verda Sant Llorenç
Collserola

Hem participat en la formació de dues plataformes ciutadanes de forma activa esdevenint grups de
treball amb participació de l’ADENC; SOS BOSC VOLPELLERES (Sant Cugat del Vallès), i Plataforma
Reconvertim el golf de Can Sant Joan (Rubí-Sant Cugat) i el suport al col.lectiu CODINES VERDES
(St. Feliu de Codines)
En conjunt, hi ha més de 30 persones actives fent realitat els projectes de l’entitat.
●

OFICINA TÈCNICA

l’Any 2021 l'oficina tècnica hi ha treballat un equip de tres persones al llarg de l’any: l’Adelaida
Clavaguera (Gestió de Projectes i Subvencions, Economia i Socis), l’Esther Querol (Comunicació i
Execució de Projectes) i Gerard Codina (tècnic Bioleg i Educació Ambiental), i finalment per una
subvenció del SOC-Garantia Juvenil s’ha contractat 6 mesos al David Muñoz (Ecoadenc, xarxes i
suport Educació Ambiental). Cal dir que en aplicació de la legislació laboral s’ha fet contractes fixes els
dos tècnics que porten treballant amb nosaltres els darrers 2-3 anys.
A més diverses persones col.laboren professionalment amb l’ADENC realitzant tasques d’educació
ambiental, realitzant tallers i dissenyant noves activitats. També han treballat durant molts mesos
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l’equip de monitores de lleure de les Cargolines com a projecte d’entitat. A l’oficina també hi
col·laboren diferents voluntaris que donen suport a algunes activitats.
●

BALANÇ DE SÒCIES I SOCIS ADENC 2020-2021

Durant l'exercici 2020 com primer any COVID hi va haver-hi hagut 15 altes i 29 baixes. Així que vàrem
tancar l'any 2020 amb 302 socis amb una pèrdua global de 14 socis. El 2021 voliem paralitzar la
baixada de socis pensant que el tema COVID remetria i que amb l’activitat de defensa ambiental
havíem fet nous suports, finalment hem aturat el cop i podem dir que hem mantingut els socis: 15 altes i
16 baixes aquest any. Així que tanquem amb 301 socis.
SOCIS
Altes
Baixes
Saldo final

2020
15
29
302

2021
15
16
301

7. INFORME ECONÒMIC

●

Finançament

Per al desenvolupament de les activitats s'ha rebut el suport econòmic públic de la Generalitat de
Catalunya (Servei d’Ocupació, Fons Social Europeu i Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural), de la Diputació de Barcelona, dels Ajuntaments de Sabadell i de Terrassa. Per part del
sector privat s'ha obtingut una subvenció de Decidim Castellar.
Una altra font de finançament significativa són les quotes d'associat. Cal esmentar que alguns socis i
sòcies fan donatius addicionals a la seva quota. Els donatius comporten desgravacions fiscals per als
donants.
Altres fonts de finançament són les quotes d'inscripció a les activitats que organitza l'ADENC i els
serveis prestats d'educació ambiental i en altres serveis.
Finalment enguany s’ha aplicat el romanent de l’exercici anterior ja que consistia en part dels ingressos
de projectes que es desenvolupen en diferents anys.

●

Administració i gestió

La prorrata definitiva de l'IVA del 2021 ha resultat ser del 14 % (despesa de 86 euros sobre 100 d'IVA).

●

Resultats financers

Estat de comptes

Fons de liquiditat

Saldo a 31/12/2021

Imports

Caixa
Banc Sabadell
Pay Pal
Triodos Bank
TOTAL

311,81 €
22.410,02 €
924,74 €
52.260,87 €
75.907,44 €

Evolució

Import

2019
2020
2021
Diferència (21-20)

150.139,58 €
122.663,75 €
124.757,61 €
+2.093,86 €
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●

Gràfics del balanç
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