Programa d’actuació del 2022
1. 40 ANIVERSARI DE L’ADENC
L’ADENC es troba en els seus 40 anys d’existència com entitat, iniciada per joves que tenien entre 15
i 20 anys quan varen començar, i ens plantegem celebrar-ho en el curs 2022-2023, a la vegada que
celebrem els 30 anys de lluita contra el Quart Cinturó.
Hem fet 40 assemblees i 40 juntes d’entitat amb els seus representants, èpoques amb molta gent a la
Junta i èpoques de juntes resistents, èpoques amb gent molt jove i èpoques amb suport de gent que
ja ha finalitzat la seva vida laboral, èpoques només amb homes, i èpoques amb dones i amb paritat,
l’ADENC ha estat aquests 40 anys l’entitat que ha pogut ser gràcies a la implicació de les seves
persones sòcies.
Volem “celebrar el 40 aniversari ADENC” amb agraïment a les persones sòcies i activistes històriques,
i també amb les persones que formen part d’altres entitats i que han treballat conjuntament amb
l’ADENC al llarg d’aquests 40 anys. També volem convidar persones joves que en l’actual moment
d’emergència climàtica, s’han implicat en entitats com Fridays for future.
Aquest any, doncs, us animem a participar activament en aquesta celebració, tot pensant que en
volem fer 40 més!

2. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
2.1- CURSOS, XERRADES I SORTIDES
El context actual sociosanitari ens ha permès planificar millor la proposta d’activitats que no pas l’any
passat. Hem pogut començar l’any concretant les sortides i activitats naturalistes, xerrades i
actuacions, conscients que ens haurem de seguir adaptant a les mesures i restriccions que la
pandèmia imposi. Concretem doncs les xerrades i actuacions previstes fins ara.
• ACTIVITATS D'ORNITOLOGIA
Data
29 de gener
26 de febrer
19 de març
02 d’abril
21 de maig

Sortides d’ornitologia
Torre Marimon, Caldes de Montbui.
L’Anella Verda de Terrassa
La Bassa de Can Dunyó, Lliçà de Vall
La Pobla de Cérvoles, les Garrigues.
El riu Ter a Osona

• ACTIVITATS DE BOTÀNICA
El grup de botànica de l'ADENC, l'Esbarzer, organitzarà dos cicles de sortides.
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Data
26 de març
23 d’abril
14 de maig
18 de juny
02 de juliol

Sortides de botànica
Serra de Torretes de Martorell
Civit, la Segarra
Orquídies de la Serra de la Mussara, Baix Camp
Vallcebre, el Berguedà
Serra de Sant Amanç, el Ripollès

● XERRADES HORA CARGOL
Aquest 2022 continuem organitzant el cicle de xerrades Hora Cargol, obertes a tot el públic. Seran
variades i tractaran temes com ciència general, biodiversitat, conservació d’aquesta i també sectors
més socials. A causa de la complicada situació de la pandèmia amb què comencem l’any, s’ha decidit
que enguany les ponències seran virtuals, com a mínim fins a l’estiu. Així les xerrades es faran en
format virtual per la plataforma Jitsi.meet els dimecres a les set de la tarda. També es podran veure
en diferit pel canal de YouTube de l’ADENC.
Data
19 de gener
2 de febrer

9 de febrer
16 de febrer
9 de març
23 de març
6 d’abril

Xerrades
Conservació de la flora alpina del Pirineu.
A càrrec de David Muñoz, biòleg de l’ADENC.
Com tenir cura de l’hort a l’hivern, i els beneficis d’aquest a nivell social i ecològic.
A càrrec d’Andrea Costas, fundadora de de la Asociación Española de
Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica.
Fotografia naturalista i resolució del concurs de fotografia de la Via Verda Sant
Llorenç - Collserola, a càrrec de Gerard Codina, Jordi Sulé i Francesc Muntada.
Sobirania alimentària i consum responsable.
A càrrec de Clàudia Cavaller, biòloga i experta en agroecologia.
Ocells marins de la costa central catalana.
A càrrec d’Abraham Mas, biòleg de l’equip de recerca de Cetàcea.
Compostatge d’hort o de jardí.
A càrrec de Salvador Cid, biòleg i consultor ambiental.
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), a càrrec de Robert Hernández.

● CAFÈS CIENTÍFICS
El mes de febrer iniciem la desena edició del programa de Cafès Científics a Sabadell 2022. Activitat
organitzada 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, la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques. Les tertúlies/debats es faran un dimarts al mes al bar de la UES i/o en
streaming.
Data
15 de febrer
15 de març
26 d’abril
17 de maig
21 de juny
20 de setembre
18 d’octubre
15 de novembre

Tertúlies
La conservació de la flora alpina al Pirineu en el context d’emergència climàtica,
a càrrec de David Muñoz.
Verd urbà, molta més salut del que ens pensem, a càrrec de Pablo Knobel
La innovació tecnològica en el sistema sanitari. Què fem al Taulí?
a càrrec de Lluís Blanch
Podem fer-nos invisibles? a càrrec Àlvar Sánchez
L’agricultura del carboni, una estratègia per la producció d’aliments del segle XX,
a càrrec de Joan Romanyà
La frontera glaçada del sistema solar, a càrrec de Carles Schnabel
L’ajuda a morir, un dret nou, a càrrec de Pablo Hernando
20 anys de la troballa d’en Pau, el primat que ho va canviar tot, a càrrec d’Isaac
Casanovas
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● ACTIVITATS D’HABITATGE SOSTENIBLE I ECOEFICIENT
Enguany proposem engegar un grup de treball de l'habitatge i ciutat sostenible i saludable.
L’objectiu per al 2022 és donar eines per l’habitatge sostenible i ecoeficient a les persones
interessades. L’habitatge és un gran consumidor de recursos energètics en un moment clau de canvi
de paradigma sobre el funcionament dels habitatges, fins i tot indicat per la normativa europea.
L’ADENC treballant per aquests valors, està treballant per mitigar el canvi climàtic i evitar el consum
excessiu de recursos per la construcció i ús d’edificis i d’habitatges.
Data
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

SEMINARI sobre habitatge sostenible i ecoeficient (Sabadell, Cerdanyola)
Xerrada sobre les ITES i els Certificats Energètics.
Xerrada sobre l'edifici d'arquitectura passiva (Pasive house).
Visita a edificis sostenibles del Vallès (ICP-ICTA UAB i altres).
Xerrada sobre Plaques Fotovoltaiques i Habitatge (Som Energia)

● ACTIVITATS DE CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE
Enguany proposem engegar conjuntament amb REFEM i el nou grup de treball de l'habitatge i ciutat
sostenible i saludable. L’objectiu per al 2022 és donar eines per la ciutat sostenible i saludable a les
persones interessades. La ciutat és un gran consumidor de recursos energètics en un moment clau
de canvi de paradigma sobre el funcionament dels habitatges, fins i tot indicat per la normativa
europea. L’ADENC treballant per aquests valors, està treballant per mitigar el canvi climàtic i evitar el
consum excessiu de recursos per la construcció i ús d’edificis i d’habitatges.
Data
Set-oct
Set-oct
Set-oct
Set-oct

SEMINARI sobre CIUTAT sostenible i saludable (Sabadell, UAB, Cerdanyola)
Xerrada sobre la qualitat ambiental els espais naturals de la ciutat saludable
Xerrada sobre la qualitat ambiental de l’aire i el soroll al Vallès
Activitat en indrets contaminats del Vallès (Lafarge, Covadonga, B-30, Parc de
l’Alba, Can Sant Joan, els Bellots, etc..)
Xerrada inaugural a valorar IISQ (Mireia Gascon)

● ADENC 40 ANYS; L’ECOLOGISME I LA FILOSOFIA I ÈTICA AMBIENTAL
Enguany proposem engegar un espai de REFLEXIÓ sobre la filosofia, l’ètica i l’estètica, com els
moviments ecologista, animalista i feminista constitueixen una aproximació a l’ECOFEMINISME.
L’objectiu per al 2022 és donar eines per la ciutat sostenible i saludable a les persones
interessades. La és un gran consumidor de recursos energètics en un moment clau de canvi de
paradigma sobre el funcionament dels habitatges, fins i tot indicat per la normativa europea. L’ADENC
treballant per aquests valors, està treballant per mitigar el canvi climàtic i evitar el consum excessiu de
recursos per la construcció i ús d’edificis i d’habitatges.
Data
Des22-Gen 23
Des22-Gen 23
Des22-Gen 23

SEMINARI L’ECOLOGISME I LA FILOSOFIA I ÈTICA AMBIENTAL-UAB
Xerrada INAUGURAL; Marta Tafalla; moviments animalistes i ecologistes, on
som.
Xerrada Anna Pagès; sobre democracia, Ecofeminismes i igualtat, a propòsit de
Socrates
Xerrada sobre Lluites Compartides; ecologismes, feminismes, identitats per
Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural
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●

ACTIVITATS SOBRE LES RIERES A TERRASSA

En col·laboració amb la Comissió de Rieres de Terrassa, continuem eixamplant la base d'entitats i
voluntariat per construir un projecte global i regenerador de les rieres al municipi de Terrassa,
no només per impulsar la renaturalització de les rieres, sinó per configurar-les com a veritables espais
funcionals del metabolisme territorial tant de l’anella, com de la via verda, amb l’objectiu de regenerar i
amplificar el cicle de l'aigua en el context d’emergència climàtica, i a la vegada convertir aquests
espais en catalitzadors ambientals que potenciïn la biodiversitat dins i fora de la ciutat.
Enguany, aquesta tardor, i amb motiu del 60é aniversari de les grans riuades del Vallés,
organitzarem en col·laboració amb la Comissió de Rieres, les “Jornades de Rieres”, que pretén
ser un punt de trobada amb una mirada de futur, enfocada a la regeneració integral d'espais fluvials
urbans i periurbans, amb la participació d’experts interdisciplinaris, i la presentació de casos d’estudi i
models transversals, que han de servir per assentar les bases de la transformació de les rieres al
municipi de Terrassa i entorns.
Paral·lelament, durant la temporada primavera-estiu s'intenta organitzar activitats pedagògiques
d’anàlisis dels conflictes i oportunitats, amb l’objectiu de donar a conèixer el funcionament de les
rieres en el cas de Terrassa, tant de la conca i trams més naturals situats a Sant Llorenç del Munt, fins
als trams més urbans i degradats de la trama urbana, amb l'objectiu de conèixer les seves dinàmiques
naturals, les problemàtiques que suposa la seva artificialització, i quines alternatives de regeneració i
renaturalització es poden dur a terme a curt termini.
●

ACTIVITATS SOBRE LES RIERES DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

En col·laboració amb Sant Quirze del Vallès Natura i ADENC formar part de la comissió ciutadana
dels torrents i Rieres de Sant Quirze del vallès, en l’elaboració del Pla Especial d’Ordenació dels
Torrents i Rieres Sant Quirze, a proposta de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per defensar un
projecte global i regenerador de biodiversitat de les rieres, no només per impulsar la
renaturalització de les rieres, sinó per configurar-les com a veritables espais funcionals de la via verda
Collserola Sant Llorenç. Es plantegen activitats de descoberta de l’avifauna, dels polinitzadors i de la
connectivitat biològica de la Via Verda, amb fototrampeig de mamífers.
● PARC CATALUNYA
Seguint el treball iniciat el 2021 amb el Pla de Gestió de la Biodiversitat del Parc Catalunya, aquest
2022 es realitzaran activitats al Parc Catalunya de seguiment, millora i divulgació. Es treballarà per
establir una col·laboració amb el festival Embassa’t que preveu destinar un percentatge del seu
festival en la millora del parc.
Es planteja crear també un grup de suport al Parc Catalunya amb altres entitats (Fundació Bosch i
Cardellach) i persones individuals, una cosa semblant a Amical Parc Catalunya, amb l’objectiu de
crear activitats vinculades al Parc i participar en la seva gestió amb l’Ajuntament de Sabadell. Si
aconseguim incrementar el nivell de sensibilitat ambiental i de natura al Parc Catalunya, podrem
convèncer de fer coses semblants a altres indrets de la ciutat.
Data
Maig
A concretar

Activitat
Activitat en col·laboració a Festival Embassa’t
Biomarató de Flora

● ALTRES ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
Aquest any 2022 intentarem participar en algunes de les activitats com Sant Jordi a Sabadell, la Fira
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de Terrassa Cooperativa i el Park(ing) Day de Terrassa. Des de l’oficina es continuarà impulsant
aquestes activitats per donar visibilitat a l’entitat en diferents espais del Vallès.

2.2- EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES D’ENSENYAMENT
● PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ADENC
Aquest curs 2021-22 encarem l’àmbit d’educació ambiental amb molta empenta. Hem revisat,
actualitzat i ampliat el nostre catàleg d’educació ambiental.
L’oferta actual conté, per a primària, tres activitats a l'aula (El taller d’art i ciència Bufa núvols,
l’activitat Bolets a l'aula i el Joc de la biodiversitat), sis itineraris de descoberta (Camps i boscos del
Vallès, Els ocells a la ciutat, El Ripoll de la mà dels Ocells, El riu com és i com està, Descobrim la
biodiversitat a l'entorn de l'escola i Passejada urbana d’art i natura) i dues activitats d’aprenentatge
servei (l’activitat de plantada Cuidem els nostres boscos i l’activitat Construïm el nostre cau).
Per a secundària (ESO, batxillerat, cicles formatius i formació d’adults) conté tres activitats a l'aula (el
Joc de la biodiversitat, el joc Rodals i ciutats: l'equilibri és possible i el taller de Bolets a l'aula), sis
itineraris de descoberta (El medi natural del Vallès, L'estat ecològic del riu Ripoll, Identifiquem les
roques, El Parc Agroforestal de Terrassa, El Parc Grípia-Ribatallada i la Passejada urbana d’art i
natura) i activitats d’aprenentatge servei (com el Taller de ciència ciutadana: la biodiversitat urbana).
A més oferim ara també cinc activitats pensades per a les entitats de lleure (El taller d’art i ciència
Bufa núvols, el joc Rodals i ciutats: l'equilibri és possible, la Passejada urbana d’art i natura, l’activitat
La canya d'olimpíades i el taller Construïm el nostre cau).
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.

● PROGRAMA CIUTAT I ESCOLA DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL
Aquest curs 2021-2022 l'Ajuntament de Sabadell finançarà algunes de les nostres activitats
d'educació ambiental ofertades a través del Ciutat i Escola.
●

APRENENTATGE I SERVEI I SERVEI COMUNITARI

RePLANTegem entorns escolars de Barcelona
Durant el curs 2021-22 l’ADENC col·labora amb el projecte de “Replantegem entorns escolars”
impulsat pel col·lectiu Replantegem, amb l’alumnat de cinquè de tres escoles de Barcelona: Ferrer i
Guàrdia (situada a Ciutat Meridiana), Patronat Domènech (Gràcia) i Diputació (Eixample).
Aquest projecte rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona que va impulsar els Premis de Recerca
Científica a Reptes Urbans de la Ciutat de Barcelona 2020, entregat a Mariona Ferrandiz, membre de
Replantegem. Des de l’ADENC es realitzen les sessions a les escoles i també es proporciona suport
tècnic en les propostes de millora per reverdir el pati de les escoles.
El projecte es portarà a terme durant el curs 2021-22, amb un total de 5 sessions, a l’aula, al pati i a
l’entorn de l’escola.
APS Aliats per l'emergència climàtica
Aquest curs escolar hem iniciat el projecte d’ApS “Aliats per l’emergència climàtica” amb diferents
centres educatius de Sabadell i Terrassa. Hi participaran alumnes de tres escoles: l’Escola Joan
Maragall (Sabadell), Samuntada (Sabadell) i l’Escola El Vapor (Terrassa) i també l’institut INS Ca
n’Oriac (Sabadell) amb l’objectiu d’actuar per l’emergència climàtica. El projecte compta amb el suport
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de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Terrassa.
Fem més viva la Plana del Vallès: Protegim els ocells urbans
Aquest curs realitzarem les activitats de la proposta d’aprenentatge-servei Fem més viva la Plana del
Vallès: Protegim els ocells urbans amb l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell, en col·laboració amb el
departament de Salut de l’Ajuntament de Sabadell. És un projecte enfocat a l’estudi i la conservació
de les aus insectívores que viuen en les nostres ciutats.
APS Universitari
Pel que fa al l’Aprenentatge Servei en l’àmbit universitari, es faran noves propostes pràctiques pel
curs 2021-22. Ara mateix les propostes que s’estan valorant són: estratègia de comunicació i
divulgació dels valors de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola.
Durant aquest curs seguirem tutoritzant treballs de finals d’estudis, tant de grau com de màster. Un
d’aquests consisteix en generar nous cartells per al Riu Ripoll, centrats especialment a la Bassa de
Can Jonqueres. En aquests cartells, que seran interactius, s’hi explicaran les principals espècies que
trobem a la zona, així com la problemàtica associada a espècies invasores com la canya americana o
la tortuga de florida.
Durant aquest curs hi haurà un alumne del Grau en Geografia realitzant les seves pràctiques sobre el
projecte de la Via Verda i també, i també un alumne del Màster en Planificació Territorial de la UAB
també realitzarà les seves pràctiques.

● ESCOLA DE NATURALISTES DE L’ADENC. LES CARGOLINES
Aquest 2022 continuem amb el projecte de l’escola de naturalistes. Un espai de lleure per infants de 6
a 12 anys del Vallès amb una mirada molt important a la descoberta i conservació del territori.
Es realitzaran activitats de cap de setmana els dissabtes al matí, realitzant activitats de lleure
relacionades amb els valors de l’ADENC i a la vegada reivindicar els espais naturals del nostre
voltant. A més a més, volem que aquest espai sigui una porta d’entrada a l’entitat pels més petits i
treballarem perquè la resta de grups de l’entitat puguin oferir alguna activitat a l’espai de lleure.

Data
22 de gener
12 de febrer
26 de febrer
12 de març
26 de març
30 d’abril
13 de maig
11 de juny

Activitat
Anellament científic d’ocells
Fes Reviure el Ripoll
Gimcana de la supervivència
Construïm un cau d’eriçons
Alliberament eriçons
Sortida d’ornitologia
Nit amfíbia
Les tortugues invasores
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2.3- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
● FIRA ACTIVA'T PER AL MEDI AMBIENT
Si el context ho permet enguany tornarem a organitzar al juny aquesta fira d'empreses, entitats i
col·lectius que ofereixen productes, serveis i/o propostes per millorar el medi ambient.

3. PROJECTES DE CUSTÒDIA
●

FES REVIURE EL RIPOLL!

Pel 2022 el grup de Fes Reviure el Ripoll té intenció de continuar amb les activitats de gestió i
conservació en el tram adoptat per l'entitat. Durant aquest hivern comptem amb la col.laboració de
Les Cargolines, L’Esplai la Branca i l’Esplai la Llar del vent per realitzar les activitats.
Amb les Cargolines s’ha realizat una jornada d’extracció de canya i posterior plantada a la zona de
Jonqueres. Per l’extracció de lligabosc japonès a la zona de la font dels gitanos, comptarem amb
l’Esplai la Branca, i la Llar del vent, ens ajudarà amb una plantada a la mateixa zona on haurem
eliminat el lligabosc.
Seguirem amb els tallers de determinació de l’estat ecològic a la primavera i a la tardor i durant l'estiu,
o potser ja a la primavera es començaran les activitats de rec. Està previst organitzar noves
jornades d’extracció d’invasores a la tardor.
Data
23/01
05/03
12/03
30/04
13/05
PENDENT

●

Activitats
Extracció d’invasores
Extracció d’invasores amb l’Esplai la Branca
Plantada amb l’Esplai la Llar del Vent
Determinació de l’estat ecològic del riu Ripoll
Nit amfíbia al riu Ripoll
Debat Reflexió sobre el futur del Riu Ripoll (ADENC, Fund.BiC, Gremi Industria)

IMPULS AL PLA AGRARI DEL VALLÈS (PTSEAV)

Està previst organitzar la presentació del Pla Agrari i de la Llei d’Espais Agraris al llarg de 2022, en
funció del nivell de desenvolupament dels treballs del Pla Territorial Sectorial dels Espais Agraris del
Vallès PTSEAV. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7900/1749651.pdf
Projecte PLA AGRARI DEL VALLÈS en marc de la Llei d’espais agraris del Vallès, amb ADENC i
Agraria Vallès, amb Unió de Pagesos i amb Via Vallès per la dinamització de la protecció del sòl no
urbanitzable d’interès agrari del Vallès; mitjançant diferents activitats al llarg de 2022, i per aconseguir
un encàrrec per un Estudi de Diagnosis i de delimitació de l’Espai Agrari del Vallès, i denúncia i
reconeixement dels espais agraris degradats del Vallès.
Data
A concretar
A concretar
A concretar
A concretar
A concretar

Activitats
Pla Agrari i de la Llei d’Espais Agraris-Sabadell
Pla Agrari i de la Llei d’Espais Agraris-Terrassa
Pla Agrari i de la Llei d’Espais Agraris-Mollet Sta. Perpetua
Pla Agrari i de la Llei d’Espais Agraris-Granollers-Les Franqueses
Pla Agrari i de la Llei d’Espais Agraris-Sant Celoni - Cardedeu
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●

VIA VERDA COLLSEROLA SANT LLORENÇ- PROJECTE ADN ADENC

Aquest any continuarem treballant en el projecte de custòdia de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola
amb el grup de treball i les entitats i institucions implicades.
Es proposa organitzar una II Jornada sobre la Via Verda en el context d’emergència climàtica, amb
col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Una segona trobada amb un format més
institucional implicant els diferents Ajuntaments de la Via Verda Sant Llorenç-Collserola.
També comptarem amb la participació d’un alumne en pràctiques del Màster del Departament de
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Es continuarà amb el projecte de restauració ecològica del bosc de Torrebonica, implicant a diferents
col·lectius i voluntaris per realitzar les tasques d’extracció d’Ailant i la plantació de vegetació
autòctona, especialment durant la primavera, amb la possibilitat de continuar les accions per a
restaurar aquesta porció de bosc a la tardor.
També s’organitzaran activitats d’educació ambiental, voluntariats ambientals i sortides de natura per
impulsar i divulgar el projecte de la Via Verda.
Data
22 de gener
29 de gener
19 de febrer
26 de febrer
19 de març
26 de març
maig 2022

Activitat
Extracció i assecament de l’ailant a Torrebonica (Terrassa) amb l’esplai Can
Colapi
Jornada de Plogging al bosc de Castellarnau (Sabadell) amb Institut Arraona
Extracció i assecament de l’ailant a Torrebonica (Terrassa) amb l’esplai Can
Colapi.
Jornada de Plogging al bosc de Castellarnau (Sabadell) amb Institut Arraona
Extracció i assecament de l’ailant a Torrebonica (Terrassa). També plantada.
Jornada de Plogging al bosc de Castellarnau (Sabadell) amb Institut Arraona
Trobada UAB, Consell Comarcal, Ajuntaments i ADENC Via Verda

4. ACCIÓ TERRITORIAL
Els objectius de l'acció territorial a l'ADENC per a aquest 2022 són:
● Continuar la dinamització i sensibilització de l'Acció Ambiental al territori vallesà mitjançant la
PLATAFORMA O COORDINADORA SOS VALLÈS, amb l’objectiu d’agrupar les iniciatives de
les diferents entitats vallesanes, i ser capaces de ser més presents i vigilant en el VALLÈS.
A principis d’aquest febrer de 2022 s’ha organitzat una REUNIÓ DE TREBALL A CORRÓ
D’AMUNT per millorar el contacte entre totes les entitats i persones en l’actual context
d’Emergència Ambiental i Emergència Climàtica. Es preveu organitzar una segona reunió a
Sant Cugat o Cerdanyola del Vallès. Es treballa per organitzar la coordinadora o plataforma
d’entitats ecologistes i naturalistes del Vallès amb actuacions segons el MANIFEST DE SOS
VALLES. https://sosvalles.blogspot.com/
●

Incentivar la col·laboració amb altres entitats del territori: Sos Vallès, Ecologistes de
Catalunya, Entitats de Sabadell i del Vallès, Plataforma Cívica per a la Defensa de
Collserola-PCDC, Plataforma Catalana Residu Zero-PCRZ, etc..

●

Seguiment 30 anys de Lluita contra el QUART CINTURÓ - Pla Específic de Mobilitat del
Vallès i caducitat de l’Estudi Ambiental del Quart Cinturó. Formarà part d’aquesta
demanda de vigilància perquè no es construeixi el quart cinturó i fomentar prioritats de
transport públic, el PEMV caldrà denunciar la seva inutilitat, per la manca de coordinació entre
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les administracions que gestionen el transport públic. Des de l’any 2020 i 2021 s’ha organitzat
de nou les reunions de la Campanya contra el Quart Cinturó-CCQC, en relació amb la
presentació més recent del Pla Director de Mobilitat del Vallès-PEMV en la qual s’ha fet
al·legacions i rodes de premsa per separar les necessitats de transport públic amb la barreja
del quart Cinturó. Es preveu un acte commemoratiu dels 30 anys el 29 de Maig de 2022 a
Can Deu, amb participació d’ADENC i totes les entitats de la CCQC..
L'estratègia de CCQC i l’ADENC és que la Generalitat resolgui importants millores en el
transport públic i en la tarificació, i les connexions de mobilitat interna del Vallès i que,
per altra banda, la lluita i el debat del Quart Cinturó amb el Ministerio de Fomento amb la
caducitat de l’expedient, comporti una nova tramitació ambiental que la faci inviable la seva
viabilitat ambiental i econòmica en el context d’Emergència Climàtica i Ambiental. Hem
demanat la CADUCITAT DE L’EXPEDIENT i s’ha preparat els mitjans possibles per a que es
faci un contenciós administratiu, en funció del que diguin la Generalitat de Catalunya i el
Ministerio de Transportes, Mobilidad i Agenda Urbana.
●

Seguiment del planejament territorial i sectorial, i seguiment dels plans urbanístics del
vallès; Sant Quirze del Vallès, de Llinars del Vallès, entre altres el PDU de l’AMB, etc..

●

Seguiment de l’execució del PEPNAT Collserola, amb el seu pressupost i dels seus
connectors biològics externs (Espai funcional; via Verda i altres connectors), també treballar
una ordenança dels usos urbans del seu perímetre intern i extern.

●

Desenvolupament del projecte Via Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt. Desenvolupar
la CARTOGRAFIA del conveni de pràctiques del Màster en Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona en el projecte de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt.

●

Seguiment del PROJECTE DE PARC INTERURBÀ DE CAN SANT JOAN- TORRENT DELS
ALOUS entre Rubí i Sant Cugat com un element clau dins el projecte de la Via verda,
conjuntament amb Rubí d’Arrel i entitats de Rubí i Sant Cugat, insistir en el seu us provisional
amb l’INCASOL.

●

Seguiment de la Protecció del Bosc de Volpelleres a través de Recursos administratius i
col·laboració amb organismes judicials. Seguiment de les modificacions del planejament
urbanístic de Volpelleres, i seguint el Contenciós administratiu que tenim.

●

El 2021 va ser un any intens per tal de modificar el PDU del Centre Direccional: informació i
activitats ciutadanes, recaptació de fons per tirar endavant el Contenciós administratiu,
preparació amb l’advocat, elaboració de quatre peritatges (mobilitat, espais naturals,
abocadors i planejament-habitatge). El 2022 cal fer un seguiment del contenciós, alhora de
continuar amb mobilització ciutadana i recaptació econòmica per acabar de cobrir les
despeses judicials, i plantejar si cal reunions/taules amb les administracions afectades;
l’INCASOL i el Consorci Parc de l’Alba.

●

Seguiment de l'exigència per part de la Federació d’Ecologistes de Catalunya-EDC al
Govern de la Generalitat realitzada el febrer de 2021, en relació amb la restitució d’un
Departament de Medi Ambient que condicioni el desarrollisme amb afectacions a la natura, i
l'Agència de la Natura.

●

Campanya dins de la Federació Ecologistes de Catalunya-EDC, conjuntament amb CEPA i
Som Energia (grups locals) per obligatorietat normativa d’energies renovables i plaques
fotovoltaiques als edificis en zones urbanes metropolitanes en suport de la iniciativa de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès per fomentar l’autogestió energètica, les cooperatives
energètiques i evitar la massificació d’energies renovables en el sol no urbanitzable (horta
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solar i eòlica).
●

Projecte PLA AGRARI DEL VALLÈS en marc de la Llei d’espais agraris del Valles, amb
ADENC i Agraria Vallès, amb Unió de Pagesos i amb Via Vallès per la dinamització de la
protecció del sòl no urbanitzable d’interès agrari del Vallès; mitjançant diferents activitats al
llarg de 2022, i per aconseguir un encàrrec per un Estudi de Diagnosis i de delimitació de
l’Espai Agrari del Vallès, i denúncia i reconeixement dels espais agraris DEGRADATS del
Vallès.

5. ESTUDIS I CIÈNCIA CIUTADANA
● SEGUIMENT DE PAPALLONES DIÜRNES
El grup de Papallones de l'ADENC col·labora amb el programa CBMS (Catalan Butterfly Monitoring
Scheme) fent un cens continuat de papallones que hi ha al Rodal de Sabadell, concretament a la
zona de la serra de Sant Iscle. És important la col·laboració en aquest tema amb el Museu de Natura
de Granollers i l’aportació de dades de biodiversitat d’insectes.
Aquest 2022 continuarem amb el seguiment de papallones urbanes (uBMS) a Sabadell.
S’organitzaran jornades de voluntariat de grups reduïts a partir del mes de març.
● LIBÈL·LULES
Aquest 2022 el grup de Libèl·lules de l’ADENC , continuarà amb l’estudi i implementació de la
metodologia per determinar la qualitat ecològica del riu Ripoll a partir de les diferents espècies de
libèl·lules que hi podem trobar. S’organitzaran jornades de ciència ciutadana amb grups reduïts a la
primavera.
● ANELLAMENT CIENTÍFIC OCELLS
El grup d’anelladors del projecte “Fes Reviure el Ripoll” continuaran amb les jornades d’anellament
científic d’ocells al riu Ripoll. Les dades recollides s’incorporen a l’Oficina Catalana d’Anellament de
l'Institut Català d’Ornitologia. Durant el gener de 2022, la sessió d’anellament serà obert a les famílies,
a través de les Cargolines de l’ADENC. A més a més, les següents jornades també seran obertes al
públic, en funció de l’evolució de la pandèmia.
Aquest 2022, dos anelladors vinculats a l’entitat iniciaran una nova estació d’anellament a la zona
restaurada de Can Jonqueres.
● CENS ORENETES
Aquest 2022 continuarem amb el cens d’orenetes a Sabadell, iniciat l’any 2020 gràcies al projecte
“Vivim, Respirem, Replantegem Sabadell”. S’organitzaran jornades de voluntariat amb grups reduïts
per realitzar el cens als diferents barris de la ciutat duran dos períodes: de l’1 al 31 de maig i del 15 de
juny al 31 de juliol.
Vinculat al projecte d’APS, aquest any els alumnes de 3er d’ESO de l'Institut Ca n’Oriac participaran
dels censos en el barri de la Roureda i l’Hospital Taulí.

● PROJECTE BIODIVERSITAT PARC INTERURBÀ CAN SANT JOAN-ST. CUGAT-RUBÍ.
L'ADENC en el marc de la Plataforma Reconvertim el Camp de Golf Can Sant Joan plantejarà un
seguiment de bioindicadors de millora de la biodiversitat a Can Sant Joan; fauna i avifauna, amb la
tria de punts de trampeig i de seguiment d’avifauna.
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● PROJECTE BIODIVERSITAT TORRENTS I RIERA DE SANT QUIRZE
L'ADENC planteja conjuntament amb Sant Quirze del Vallès Natura, un projecte d’Estudi i
Seguiment de la biodiversitat dels torrents i rieres de Sant Quirze del Vallès en temes d’avifauna i
altres bioindicadors ( Betzuca, Gripia, Font del Pont, etc…) amb la col·laboració de l’Ajuntament, amb
activitats de divulgació ambiental a les escoles.

● PROJECTE RIUS
L'ADENC continuarà participant 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. Aquests mesuraments s'han de realitzar dos cops a l'any, un entre el 15 d'abril i el
15 de maig i el segon entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
●

GERA

El Grup d’Estudi dels Ratpenats de l’ADENC, seguirà amb la seva col·laboració amb el Museu de
Ciències Naturals de Granollers i Galanthus en la participació en el projecte QuiroRius a la recerca de
ratpenats d’aigua (Myotis daubentonii i Myotis capaccinii). Es volen realitzar els transsectes iniciats
anys anteriors a Monistrol de Montserrat, Abrera (riu Llobregat) i Súria (riu Cardener). A més es
preveu que socis i voluntaris de l’entitat segueixin fent seguiments en altres cursos fluvials: Tuixent
(riu La Vansa), Camprodon (riu Ritort), Sant Joan de les Abadesses (riu Ter), el Figaró (riu Congost) i
la Pobla de Claramunt (riu Anoia).
El GERA també seguirà el seguiment de ratpenats dins el programa QuiroHàbitats i seguirà buscant
nous punts de mostreig, per així ampliar la xarxa de coneixement d’aquestes espècies a Catalunya.
També se seguirà amb el seguiment de les caixes-refugi instal·lades al Parc Grípia Ribatallada així
com les diferents activitats educatives sobre ratpenats, així com la col·laboració amb l’Ajuntament de
Terrassa i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
● SEGUIMENT DE TORTUGUES DEL RIU RIPOLL
El grup d’estudi de les tortugues de l’ADENC, aquest 2022, continuarà amb el seguiment de la
població de tortugues del riu Ripoll a Sabadell. Durant tot aquest any s'instal·larà una trampa
d’assoleiament que serà revisada setmanalment pel grup encarregat de l’estudi i una “minnow trap”.
Dels exemplars de tortuga caiguts a la trampa, els que siguin exemplars autòctons (la tortuga de
rierol, Mauremys leprosa), es prendran les mesures biomètriques per tal d’obtenir dades sobre
l’estructura de la població, es marcaran segons un codi de marcatge, amb uns números específics per
cada tortuga, i posteriorment seran alliberades. El codi de marcatge és individual per cada tortuga, i
aquests han estat cedits pel CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya). El
marcatge servirà per poder anar fent un seguiment al llarg del temps d’aquests individus.
Per altra banda, els exemplars de tortugues exòtiques (principalment tortuga de Florida, Trachemys
scripta), un cop capturades també seran mesurades per obtenir dades sobre la seva població, però
finalment seran retirades d’aquest hàbitat i es traslladaran al Centre de Fauna de Torreferrussa o al
CRARC, perquè en facin la gestió correcta.
Aquest estudi pretén que aquest hàbitat del riu Ripoll, esdevingui un espai idoni per la recuperació de
les tortugues autòctones. Retirant els exemplars exòtics amb l’objectiu de reduir la competència i
afavorir a la tortuga de rierol, de la qual ja se n’ha observat la seva presència.
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6. PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ
Es preveu la publicació del número 62 de l’Ecoadenc, on es recolliran les diferents activitats,
actuacions i campanyes realitzades durant l’any 2020 i 2021. Aquest any, la revista es continuarà fent
en color, ja que és un format més atractiu i amè per a socis, col·laboradors i gent interessada.
Se seguiran elaborant, gestionant i/o difonent notes de premsa i convocatòries de premsa, com també
articles d'opinió, i es prestarà especial atenció a la presència de l’entitat als mitjans audiovisuals.
Els mitjans digitals que es continuen prioritzant per realitzar la difusió de l’entitat són la pàgina web,
Twitter, Instagram i Facebook.
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