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Memòria d’actuació del 2010
1. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
1.1- CURSOS, XERRADES I SORTIDES

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

• ACTIVITATS D'ACCIÓ AMBIENTAL
Les activitats d’acció ambiental donen a conèixer les propostes promogudes per l'ADENC, permeten l'accés a eines i
recursos per defensar el medi natural, i informen sobre l’actualitat dels conflictes ambientals. La major part de la
documentació que es genera en aquestes activitats està disponible al web de l'ADENC (o s'hi indica la manera
d'aconseguir-la) o s'edita en format digital, de manera que se'n poden fer seguiments virtuals. Les activitats realitzades
aquest 2010 han estat:
Jornada "Sostenibilitat i planificació territorial i infraestructural" Dissabte 19 de juny
Activitat organitzada conjuntament amb la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) i amb el suport del Consell
Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS), va tenir com a com a objectiu bàsic l'anàlisi crítica de la sostenibilitat
de diferents instruments de planificació territorial i infraestructural que impulsa el Govern de la Generalitat.
Programa:
•
Marta Ball-llosera (Salvem l'Empordà)
•
Josep Germain (Institució Catalana d'Història Natural)
•
Màrius Navazo (ADENC)
•
Manel Larrosa (ADENC)
•
Ramon Caralt (ATTAC)
•
Taula rodona amb els assistents
Aquesta jornada ha estat transcrita i compilada amb voluntaris i editada en un CD.
•
•

Curs de dret i medi ambient
L’ADENC ha organitzat una nova edició del curs de Dret i Medi Ambient, centrat en dret urbanístic, avaluació ambiental i
protecció d'espais naturals. Aquest any el programa ha estat força extens ja que s'ha afegit una xerrada sobre l'aplicació
de la directiva de serveis, i una altra a la llei de prevenció i control ambiental de les activitats aprovada recentment. El
programa ha estat el següent:
Data
Sessió
03/11/10
L'ordenació del territori.
08/11/10
La classificació i la qualificació del sòl.
10/11/10
Les informacions públiques i el sistema de recursos. la protecció dels espais naturals.
15/11/10
El desplegament dels plans territorials i urbanístics.
17/11/10
La directiva de serveis i les seves conseqüències en l'administració i en la ciutadania.
22/11/10
L'avaluació ambiental de plans i programes.
24/11/10
L'avaluació d'impacte ambiental de projectes.
29/11/10
Prevenció i control ambiental de les activitats: novetats de la llei 20/2009, de 4 de desembre.
•

Presentacions sobre actualitat ambiental
Enguany s'han realitzat o s’ha participat en diferents sessions informatives o de debat sobre temes d'actualitat ambiental:
Data
Sessió. Lloc. Organitzadors.
20/02/10
C55. Abrera. Plataforma en defensa del territori.
25/02/10
ADENC i Gallecs. Consorci de Gallecs. IES Rubió i Tudurí i ADENC.
El Castell de Sentmenat i la sentència del contenciós administratiu. Sentmenat. GEPS i
26/02/10
ADENC.
11/05/10
Debat "Participació ciutadana en l'ordenació territorial". Barcelona. AUS.
Model territorial, econòmic i energètic dels Països Catalans: cap a un model de
15/05/10
desenvolupament sostenible. Sant Celoni. CUP.
29/05/10
Jornada "Infraestructures Viàries al Penedès". L'Arboç. Ajuntament de l'Arboç, Plataforma No
•
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02/06/10
22/07/10
28/07/10
13/08/10
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27/08/10
06/09/10
17/09/10
22/09/10
23/09/10
23/09/10
24/09/10
28/09/10
28/09/10
30/09/10
30/09/10
01/10/10
01/10/10
13/10/10
22/10/10
23/10/10
10/11/10
19/11/10
21/12/10
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Fem el Cim, Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, GEVEN, GEL (Grup Ecologista de Llorenç del
Penedès),Unió de Plataformes. Col·laboren: ADENC-EdC, Campanya Contra el Quart Cinturó
Projecció documental "Un país dempeus"i taula rodona sobre el Quart Cinturó. Sabadell. Can
Capablanca.
Presentació de manifest "L'A7, o la colonització de Catalunya". Barcelona. 30 entitats i ADENC
Estat execució sentència contenciós Castell de Sentmenat. Sentmenat. GEPS i ADENC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Marata. Unió de Pagesos, Centre Cultural de
Marata i CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Sentmenat. AA VV Can Canyameres i CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Llerona. Consell de poble de Llerona i CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Sentmenat. Diverses entitats sentmenatenques i
CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Marata. Unió de Pagesos, Centre Cultural de
Marata i CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Caldes de Montbui. CCQC
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Corró d'Avall. Ajuntament de les Franqueses del
Vallès i CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Castellar del Vallès. CCQC
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Corró d'Amunt. Consell de poble de Corró
d'Amunt i CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Llinars del Vallès. MALL i CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. UAB. Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
(SEPC) i CCQC.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Sabadell. CCQC
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Cardedeu. CCQC
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. La Roca del Vallès. CCQC
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Terrassa. AAVV Can Roca i Pla del Bonaire
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Granollers. L'Esquerda i CCQC.
Reptes ambientals. Granollers. ICV-EUIA
Quart Cinturó, actualitat. Sabadell. AA VV Campoamor i CCQC.
Seminari d'ecologia social. Barcelona. UB, Geografia.
Estudi Informatiu Cierre de la Autovia Orbital. Cerdanyola del Vallès. UAB, Ciències Polítiques.

•ACTIVITATS DE BOTÀNICA
El grup de botànica de l'ADENC, l'Esbarzer, ha organitzat dos cicles de sortides, les d'hivern-primavera i les de tardor.
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
20/03/10
Serra del Bellmunt botànica Bellmunt (anul·lada)
11/04/10
Plantes medicinals Les Gavarres
15/05/10
Sortida botànica Pla de Sant Jordi
12/06/10
Sortida botànica Serra de Bellmunt
03/07/10
Sortida botànica Vall Núria
Cicle de tardor
Sortides
25/09/10
Sortida botànica Garraf
16/10/10
Sortida botànica jardins i parcs BCN
06/11/10
Sortida botànica el colors de la tardor
•ACTIVITATS D'ORNITOLOGIA
El grup d'ornitologia de l'ADENC, el GOA, ha organitza dos cicles de sortides, el d'hivern-primavera i el de tardor.
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
13/02/2010
Cens de gamarussos
10/04/2010
Sortida a Gallecs
17/04/2010
Sortida a Monegros
08/05/10
Sortida per veure aus marines
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05/06/10
Sortida a la Vall d'Horta
Cicle de tardor
Sortides
18/09/10
Sortida a l’Aiguabarreig
02/10/10
Riu Ripoll
13/11/10
Sortida als aiguamolls de l'Emporda
La sortida d’ornitologia a Gallecs i la d'aus marines es van fer conjuntament amb l’associació ecologista GEPEC
Curs d'introducció a l'ornitologia
Durant el mes de febrer el grup d'ornitologia va organitzar un curs d'introducció a l'ornitologia que va constar de sis
sessions teòriques i dues sortides pràctiques.
•
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Data
25/02/10
02/03/10
06/03/10
09/03/10
11/03/10
13/03/10
16/03/10

Sessió
Introducció
Aus de zones humides
Sortida matinal
Rapinyaires
Aus forestals
Sortida matinal
Aus de zones estepàries

•ACTIVITATS D'AGRICULTURA ECOLÒGICA
El grup d'agricultura ecològica, l'Aixada, a més de treballar la parcel·la d'horta municipal a Can Roquetes, cedida per
l'Ajuntament, ha organitzat les següents sortides relacionades amb l’agricultura ecològica:
Data
27/02/10
19/06/10

Activitat
Sortida Caldes. Anul·lada
Visita a Can Fisas. Molins de Rei

•ACTIVITATS AMB LA CANALLA
El grup d'activitats amb la canalla ha organitzat activitats dirigides a famílies amb menors de dotze anys. Algunes
d'aquestes activitats han estat relacionades amb les activitats de l'entitat i d'altres s'han fet exclusivament per la canalla.
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
14/02/10
Col·locació de caixes niu
07/03/10
L'Hort i l'espantaocells. Anul·lada
25/04/10
Neteja del riu Ripoll
23/05/10
Papallones. Anul·lada
06/06/10
Amfibis. Anul·lada
Cicle de tardor
Sortides
23/10/10
Micologia
21/10/10
Taller construcció caixes niu. Anul·lada
•ACTIVITATS D'OBSERVACIÓ D'AMFIBIS, PAPALLONES, ARANYES I LIBÈL·LULES
El grup d'estudi d'amfibis i ecosistemes fluvials (Ofegabous) i el grup papallones han organitzat diverses sortides durant la
primavera:
Data
Activitat
24/04/10
Sortida d'amfibis al Montseny. Anul·lada
09/05/10
Sortida d'observació de macroinvertebrats. Anul·lada
13/06/10
Sortida de papallones a la Serra de l'Obac
O3/07/10
Sortida de libèl·lules a la Serra de L'Obac
26/09/10
Sortida d'aranyes. Rodal de Sabadell
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•CURS DE MICOLOGIA
Enguany s'ha realitzat una nova edició del curs d'introducció a la micologia. A part de la vessant científica, és una forma de
divulgar coneixements sobre els diferents terrenys i mesures de prevenció d'intoxicacions. S'han realitzat sessions
teòriques i una sortida de camp. El programa ha estat el següent:
Data
Activitat
14/10/10
Biologia i ecologia.
16/10/10
Sortida a camp i classificació de bolets.
18/10/10
Com identificar els bolets.
20/10/10
Els bolets comestibles i tòxics.
23/10/10
Sortida a camp i classificació de bolets.
25/10/10
Fongs entre nosaltres.
27/10/10
Els bolets a casa.
•CURS D'INTRODUCCIÓ A LA MACROFOTOGRAFIA DE NATURA
Anul·lat.

•CURS D'INTRODUCCIÓ ALS RATS-PENATS

El curs va voler acostar als assistents al coneixement de la biologia i l'ecologia d'aquests petits mamífers voladors que es
veuen cada cop més afectats per l'impacte de l'acció antròpica. El curs va consistir en una una sessió teòrica per conèixer
la morfologia i la biologia dels ratpenats, una sortida per anar a observar les caixes nius instal·lades a la vall d'Horta, i una
observació nocturna.
•CICLE DE TALLERS D'AUTOABASTIMENT
Aquest cicle de tallers pretenia acostar als participants al coneixement de diferents tècniques per poder autoabastir-se
d'alguns productes, de cara a dur una vida més sostenible. Durant la tardor es van fer tres tallers:
Data
02/10/10
7/11 i 21/11
11/12/10

Activitat
Taller de plantes silvestres comestibles.
Taller d'elaboració de cervesa.
Taller de pa

•CONFERÈNCIA INAUGURAL
Enguany la conferència inaugural va anar a càrrec de Josep Enric Llebot que ens va parlar de “La cimera de Copenhagen i
el canvi climàtic”.

• ACTIVITATS PER A JOVES
La secció de joves de l'entitat ha dut a terme diferents activitats entre les quals s'inclouen xerrades, excursions, activitats i
tallers per transmetre al jovent valors de respecte envers al medi ambient. Les sortides i cursos en què han assistit els
joves de l'ADENC són les sortides de papallones, cens de gamarussos, el curs de rèptils. Els joves també han col·laborat
en preparar les mostres de bolets de Sabadell. Aquest any el grup de joves de l'ADENC va participar molt intensivament
en l’organització del projecte "Fes reviure el Ripoll!".
•HORES CARGOL
L'Hora Cargol són conferències i xerrades amb diversitat temàtica que es fan periòdicament al local de l'entitat els
divendres. Enguany s'han realitzat les següents:
Data
Xerrada
05/02/10
Presentació projecte “Fes reviure el Ripoll”
19/02/10
Passi de fotografies “el cel a la nit”
05/03/10
Projectes de restauració del riu Ripoll a Barberà del Vallès
16/04/10
La crisi sanadora....si la comprenem
30/04/10
Projecció del documental: “Amazònia: Masato o petroli “
21/05/10
Passi de fotografies “els ocells del Parc Natural de Sant Llorenç del Munti Serra de l'Obac”
01/10/10
Els ocells del Parc agrari de Sabadell
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Projecció del documental “un país dempeus”
Presentació del projecte Jatropa Curcas
Autosuficiència energètica

•ALTRES ACTIVITATS
Sant Jordi
Per Sant Jordi es va fer paradeta al costat dels jardinets de la Caixa de Sabadell per vendre llibres i donar a conèixer
l'entitat.
•

Festa al Parc Central
Diumenge 18 d'abril es va participar en la celebració del dia de la Terra al Parc Central del Vallès amb dos tallers:
- el taller "Coneix les plantes de la ribera del riu Ripoll", que consistia en transplantar lliris grocs i tenir-ne cura per després
ser plantats en algunes de les convocatòries de plantades en el marc del projecte "Fes reviure el Ripoll!"; i
- un taller de roses fetes amb material reciclat, concretament amb càpsules de Nespresso.
•
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Fira de Medi Ambient de Terrassa
Enguany es va participar a la Fira de Medi Ambient de Terrassa amb una paradeta informativa (6 de juny).
•

Trobada d'entitats i plataformes en defensa del territori d'EdC
Previsió per al primer trimestre del 2010 i per recuperar les anul·lades el 2009: s'anul·len de nou.
•

1.2- EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES D’ENSENYAMENT

• PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ADENC
Aquest any s'ha fet una revisió i actualització de diversos tallers i itineraris que ofereix habitualment l'entitat i a més s'ha
ampliat l'oferta. Així, l'oferta d'activitats que l'ADENC proposa als centres educatius de la comarca per al curs 2010-11
conté sis activitats a l'aula (Energia: recurs i estalvi; Campanya “Una gla un arbre”; Bolets a l'aula; L'aigua que vivim; I
després d'un incendi, què? i Mobilitat sostenible i segura) i deu itineraris diferents (El riu: com és i com està; L'estat
ecològic del riu Ripoll; Identifiquem les roques; Camps i boscos del rodal; Els ocells a la ciutat; Fes reviure el Ripoll; Visita i
taller a l'exposició “Rodals i Ciutats”; Dissenyem la ciutat i el seu entorn; El Parc Agroforestal de Terrassa i El medi natural
del Vallès).
Es fa arribar la proposta als centres mitjançant una carta de presentació i un fulletó a principi de curs.
Durant el curs 2009-10 les activitats privades demanades han estat Bolets a l'aula (4), El riu com és i com està (2), Estat
Ecològic del riu Ripoll (2), Les roques i les estructures sedimentàries, Territori i ciutat i un taller a Colobrers. En total 11
grups classe, uns 230 alumnes, de diferents municipis del Vallès.
• PROGRAMA “CIUTAT I ESCOLA”. TALLERS I XERRADES AMB L'AJUNTAMENT DE SABADELL

Durant el curs 2009-10 es van realitzar 59 activitats als centres d'ensenyament de Sabadell, en contracte amb
l'Ajuntament, i hi han participat 1497 alumnes. Per primària, s'ha realitzat els tallers i itineraris: Camps i boscos del rodal;
El riu: com és i com està; Els ocells a la ciutat i la Visita a la Mostra de bolets. En total 20 activitats i uns 510 alumnes. Per
secundària, s'han realitzat les activitats: El medi natural del Vallès; Els incendis forestals; Territori i ciutat; Estat ecològic
del riu Ripoll i la Visita a la Mostra de bolets. En total 39 activitats i uns 987 alumnes.

• AJUNTAMENT DE TERRASSA
•Aquest curs 2009-10 no s'han pogut desenvolupar les activitats que habitualment es realitzaven amb el finançament
de l'Ajuntament de Terrassa, si bé l'Ajuntament ha seguit fent difusió de les nostres activitats, tant des del “Programa
Integrat”, divulgat per la Regidoria de Medi Ambient, com el PAME, responsabilitat de la Regidoria d'ensenyament.

•
• PROJECTE SABA

El curs 2009-10 hem seguit col·laborat amb l'IES Ferran Casablancas dins el programa d'Aprenentatge i servei. Per aquest
motiu, des de l'octubre i fins al juny cada dijous, de 10h a 13h una alumna (Vanessa Brassel) s’ha incorporat a l’oficina de
l’entitat per aprendre les tasques de voluntariat que poden realitzar en diverses els i les joves en entitats i associacions de
la ciutat a més de realitzar una tasca voluntària i de formació que compta com a part del seu currículum.
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El curs 2010-11 s'ha incorporat un nou institut, l'IES Vallès, a aquest projecte, així que per aquest nou curs, dos alumnes,
en Gerard Maeso i en Marc Molina vindran un cop per setmana per a col·laborar amb nosaltres.
SOM NATURA
Projecte de l'escola Xalest i de l'ADENC. Aprenentatge i servei adreçat a alumnes de 1r d' ESO. Finalitzem l'activitat el
juny amb el grup que l'inicià el curs 2009-2010. Pel setembre iniciem el projecte amb dos grups del curs 2010-2011.
ADENC aporta el monitor i material per realitzar tasques integrades en el projecte "Fes reviure el Ripolll!". 2 sortides
mensuals. El projecte del 2010-2011 obté el suport de la Fundació Jaume Bofill.
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

• ASSESSORAMENTS SOBRE AIGUA EN EL PROJECTE AGENDA 21 ESCOLAR DE SABADELL
S'ha donat continuïtat a la col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell que es materialitza amb la realització
d'assessoraments personalitzats als centres d'ensenyament del municipi que estan treballant aspectes d'aigua en els
projectes d'agenda 21 escolar. Durant el curs 2009-10 s'han realitzat un total de 7 assessoraments als centres: CEIP
Amadeu Vives, CEIP Joan Maragall, CEIP Joanot Alisanda, CEIP Nostra Llar, Col·legi Tarrés (dues visites) i l'Escola
d'Educació Especial Xaloc.
• CURS FORMACIO PROFESSORAT
Coincidint la declaració del 2010 com a any de la Biodiversitat, hem organitzat un curs adreçat al professorat de primària,
secundària i d’educació ambiental) que ha estat subvencionat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
Amb aquest curs, reconegut pel Departament d'Educació com a activitat de formació permanent i equiparable a les
incloses en el Pla de Formació Permanent, l'ADENC pretén que el professorat, especialment de secundària, tingui prou
informació i recursos com per transmetre'ls a l'alumnat i per adaptar els continguts educatius en aquesta nova etapa de
canvis que pateix actualment la humanitat.
Durant el curs s’han realitzat classes teòriques sobre el canvi climàtic, l'efecte hivernacle, la biodiversitat marina, forestal,
agrícola i de zones humides, etc., que s’han complementat amb sortides als espais naturals del Vallès, on s’ha pogut
constatar l'impacte de les accions humanes sobre el clima i la biodiversitat del Vallès. També s’han donat recursos per
treballar a l'aula i s’han intercanviat idees i activitats diverses per part dels assistents.
Data
Xerrada
5 de juliol
“El canvi climàtic. Actualització científica”. A càrrec de Marcel Costa.
6 de juliol
“Biodiversitat marina i canvi global”. A càrrec d’Anna Soler, biòloga.
“L’estat ecològic del riu Ripoll i el torrent de Colobrers”, sortida de camp a càrrec d’Anna
7 de juliol
Saperas, biòloga, i Paco Martínez, naturalista.
“Biodiversitat i pèrdua de biodiversitat. Biodiversitat forestal i canvi global” a càrrec de Sandra
8 de juliol
Saura, Doctora en biologia.
“Biodiversitat agrícola i canvi global”. A càrrec de Iolanda Verdugo, biòloga i ambientòloga
9 de juliol
especialitzada en agricultura ecològica.
“El medi natural del Vallès. La biodiversitat del Vallès”. Sortida de camp a càrrec d’Anna
12 de juliol
Saperas, biòloga, i Paco Martínez, naturalista.
13 de juliol
“La petjada ecològica”. A càrrec de Laia Brossa i Maria Creus.
“El canvi climàtic. Impactes sobre l’atmosfera”. A càrrec de Marcel Costa.
“Intercanvi d’experiències entre els assistents”. A càrrec de Josep Maria Nogué i Paco
15 de juliol
Martínez.
“L’aprenentatge i Servei. Pedagogia i experiències” a càrrec de Júlia Garcia de L’Esplai.
16 de juliol
“Recursos i intercanvi d’experiències”. A càrrec de Laia Brossa i Paco Martínez.
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1.3- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

• CAMPANYA UNA GLA, UN ARBRE
Aquesta campanya iniciada fa més de 27 anys, té com a objectiu sensibilitzar l’alumnat de primària i secundària de la
importància de tenir cura dels nostres boscos. En aquesta campanya es proporcionen les glans sense germinar als centres
participants, així com documents via telemàtica, per tal de poder treballar a l'aula la temàtica corresponent. Els alumnes
fan germinar les glans que hauran de sembrar, regar i mantenir fins al seu trasplantament el curs següent. Aquest curs
s'han inscrit 15 centres d'ensenyament, tant de primària com de secundària, amb més de 1.200 alumnes participants.
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

•WEB D'INTERCANVI DE PRODUCTES DE SEGONA MÀ
Es continua el projecte bianual impulsat per al grup d'ecologia urbana de l'ADENC i amb suport de l'Agència de Residus de
Catalunya, Aquest any s'ha dissenyat i posat en marxa el web d'intercanvi de productes de segona mà:
http://ecomercat.adenc.cat/
•CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS PER ALS SOCIS DEL CLUB NATACIÓ SABADELL
S'ha iniciat una col·laboració amb la Fundació Club Natació Sabadell i s'han posat les bases per a la realització el proper
any d'una campanya de prevenció de residus destinada als socis del Club.

1.4- EXPOSICIONS

• VINTENA MOSTRA DE BOLETS DE SABADELL
S'ha realitzat la XX mostra de bolets de Sabadell al Casal Pere Quart durant el cap de setmana del 23 i 24 d'octubre.
Novament l’apropament al món dels fongs i dels bolets ha tingut molt bona acollida per part del públic sabadallenc. S'ha
exposat en quatre taules una completa col·lecció de bolets frescos de les diferents contrades de Catalunya, ubicades a la
sala d'exposicions de la planta baixa i la primera planta. A la sala 3 de la primera planta, s'han col·locat els plafons i els
materials corresponents per a entendre la biologia i ecologia dels fongs i la seva importància en la funcionalitat dels
diversos ecosistemes. Enguany, per commemorar el vintè aniversari, s'ha fet una exposició de tots els cartells que han
anunciat la mostra durant aquests vint anys i una exposició de fotografies de diferents espècies de bolets. També s'ha
realitzat un tastet de bolets a càrrec del Gremi d'Hostaleria de Sabadell. Ha estat oberta al públic durant el cap de setmana,
i entre setmana només per a visites escolars que s’han realitzat a la part de l’exposició situada a la primera planta. Cal
destacar la col·laboració voluntària d'un grup de joves de l'escola d'educació especial Xaloc durant el muntatge de la
mostra.
• EXPOSICIÓ RODALS I CIUTATS. L'EQUILIBRI ÉS POSSIBLE.

L'exposició Rodals i Ciutats. L'equilibri és possible. Tracta sobre els espais naturals que envolten les zones urbanes, els
seus valors i gestió, i la necessitat d'aconseguir un equilibri en relació als àmbits artificialitzats. S'ha elaborat amb el suport
de l'Obra Social Caixa Sabadell i Diputació de Barcelona. L'exposició s'adreça especialment als instituts de secundària:
està acompanyada d'una guia pedagògica per treballar diferents aspectes a l'aula. A més es recolza en una pàgina web
per tal d'ampliar continguts i realitzar activitats dinàmiques, com un joc interactiu. El seu contingut i la seva presentació la
fan també adequada per a un públic més ampli. Aquesta exposició ha circulat pels següents indrets:
1- Sabadell, del 8 al 28 de febrer de 2010. Casal Pere Quart.
2- Sant Cugat del Vallès, del 12 al 26 d'abril de 2010.
3- Castellbisbal, del 3 al 13 de maig de 2010. Sala d'exposicions municipal.
4- Terrassa, del 31 de maig al 6 de juny de 2010. Centre Excursionista de Terrassa.
5- Cerdanyola del Vallès, del 29 d'octubre al 14 de novembre de 2010. Ateneu de Cerdanyola.
6- Terrassa, del 16 al 21 de novembre de 2010. Centre cívic Alcalde Morera.
7- Terrassa, del 23 al 28 de novembre de 2010. Centre cívic President Macià.
8- Terrassa, del 30 de novembre al 19 de desembre de 2010. Centre cívic Maria Aurèlia Capmany.

• CONCURS I EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA INSTANTS DE NATURA
Durant l'any 2010 s'han completat itineràncies de les millors fotografies del IV concurs, s'ha tancat la convocatòria del V, se
n'ha fet públic el veredicte i s'han iniciat les itineràncies de les millors fotografies d'aquesta V edició. L'exposició Instants de
Natura recull les fotografies seleccionades i premiades en el Concurs de fotografia Instants de Natura organitzat per
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l'ADENC i Unnim Obra Social.
Durant el 2010 l'exposició IV Instants de Natura ha estat als següents espais:
Sabadell, del 5 al 16 de març de 2010. Casal Can Capablanca.
Sabadell, del 17 al 30 de març de 2010. Centre Cívic de la Creu Alta - Cal Balsach.
Terrassa, del 14 d'abril al 2 de maig de 2010. CET - Centre Excursionista de Terrassa.
Sant Cugat del Vallès, del 4 al 30 de maig de 2010. Biblioteca del Mil·lenari .
Salou. de l'1 al 14 de juny de 2010. Parc Botànic de Salou.
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

Durant el 2010, l'Exposició V Instants de Natura ha visitat:
Sabadell, del 4 de juliol al 19 de setembre de 2010, Natura Unnim Obra Social.
Sabadell, del 20 de setembre al 13 d'octubre de 2010. Unió Excursionista de Sabadell.
Salou, del 15 d'octubre al 5 de novembre de 2010. Parc Botànic de Salou.
Alella, del 2 al 23 de desembre 2010. Can Manyé, espai d'art i creació.

1.5. PROJECTE “FES REVIURE EL RIPOLL!”
Aquest any, l’ADENC ha continuat treballant intensament en el projecte “Fes reviure el Ripoll” iniciat el 2009. El projecte
pretén assolir dos objectius principals: en primer lloc, contribuir a la recuperació de l’ecosistema fluvial revegetant el tram
que va del pas de Jonqueres fins al Molí d'Amat a Sabadell; i en segon lloc, donar a conèixer els valors dels ecosistemes
fluvials al conjunt de la ciutadania, obrint les activitats del projecte al conjunt a la participació pública i fomentant activitats
de difusió i educació ambiental.
En aquest sentit, cada cop són més les entitats de dins i fora de Sabadell que donen suport al projecte: ADF Sabadell;
AMPA de les escoles Catalunya; Enric Casassas, Floresta, Miquel Martí i Pol, Ribatallada i Teresa Claramunt; Amics del
Ripoll; Associació de veïns de la Creu Alta; Bastoners de Sabadell; Campanya contra el Quart Cinturó; Creu Roja; CIPO
SCCL; Colla de l’Olla; Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat - Centre de Fauna de Torreferrussa; Ecologistes de
Catalunya; Escola Xalest; Esplai Can Colapi; Esplai de Gràcia; Esplai la Baldufa; Esplai Esparver; Esplai La Ganyota;
Esplai la Llar del Vent; Esplai La Teranyina; Esplai Xivarri; Fundació Club Natació Sabadell; federació d’Associacions de
Veïns de Sabadell; Gegants de la Concòrdia; Moviment d’Esplais del Vallès; Pallasso Pau Pèrrim Pèssim; Parròquia de la
Puríssima; Projecte Rius; servei General d’Informació de Muntanya; Societat Catalana d’Anellament; Tabals de les Bruixes
del Nord; Unió Excursionista de Sabadell.
Actualment, el projecte està finançat per: l'Agència Catalana de l’aigua; l'Obra Social d'Unim; la Fundación Biodiversidad; la
Fundació Banc de Sabadell; la Generalitat de Catalunya; la Fundació CASSA; i l'Ajuntament de Sabadell. El projecte també
compta amb donatius privats amb l'apadrinament de parcel·les.
Les activitats realitzades fins durant aquest any es resumeixen en la taula següent:
Data
Activitats
17 de gener
Plantada del grup del Ripoll
21 de febrer
Festa del Riu i 3a plantada popular
21 de març
4a plantada popular
1 d’abril
Plantada del grup del Ripoll
25 d’abril
Neteja i estat ecològic
12 de juny
Extracció de canyes
29 de juny
Extracció de canyes
1 cop a la setmana durant Reg
els mesos de juliol i agost
26 de setembre
Estat ecològic
17 d’octubre
5a plantada popular
28 de novembre
6a plantada popular
Al llarg del 2010 s’han plantat uns 5.050 peus d’espècies diverses i ja són 1.600 les persones han passat en algun moment
per alguna de les activitats del projecte "Fes reviure el Ripoll!".
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A més d'aquestes activitats, el projecte també ha emmarcat l'organització de les jornades de recuperació dels espais
fluvials de la conca del Besòs i la preparació d'una exposició divulgativa.

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

• JORNADES DE RECUPERACIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS DE LA CONCA DEL BESOS
Dins dels projecte “Fes reviure el Ripoll!” s'han organitzat unes jornades per donar a conèixer i debatre diferents
experiències de recuperació d’espais fluvials dins de la Conca del Besòs.
Les Jornades constaren de quatre conferències i una sortida de camp:
Data
Xerrada/ taula rodona/activitat
11 de maig
L'estat dels nostres rius i allò que s'hi està fent, amb Narcís Prat, Universitat de Barcelona
(UB) i Lluís Godé Agència Catalana de l’Aigua(ACA).
13 de maig
Visió crítica de les limitacions de les restauracions, amb Marc Fernández Bou (Minuartia) i
Manuel Gómez Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
18 de maig
Tipus de planificació dels espais fluvials i eines per a millorar-ne el seu estat, amb Manel
Isnard (Consorci per la Defensa de la Conca del riu del Besòs) i Albert Sorolla Asociación
Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP).
20 de maig
Exposició d'experiències en matèria de restauració a la Conca del Besòs, amb :
Abel Julien, regidor de Medi Ambient, riera de Caldes a Palausolità i Plegamans

22 de maig

Montserrat Pérez, presidenta de Sant Quirze Natura, recuperació ecològica dels aiguamolls de
can Ponsich (Sant Quirze del Vallès)
Joan Colomer, regidor de Medi Ambient, el Ripoll a Barberà del Vallès
Ricard Estrada, Regidor de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes, el Parc Fluvial de Sabadell
Juan I. Calderón, ADENC, recuperació ecològica "Fes reviure el Ripoll!" (Sabadell)
Albert Camps, regidor de Medi Ambient i d'Espais Verds, intervencions al Congost al seu pas
per Granollers
Andreu Salvat, APREN, intervencions al Tenes a Parets del Vallès
SORTIDA DE CAMP:Visita al Ripoll a Sabadell. [Carles Palau, Viver Tres Turons, equip tècnic
del projecte "Fes Reviure el Ripoll!"]
Visita al riu Congost a la Garriga. [Albert Sorolla, Biòleg membre de l'Asociación Española de
Ingeniería del Paisaje]

• EXPOSICIÓ “FES REVIURE EL RIPOLL!”
Durant el 2010 el grup ha estat treballant en els textos i imatges de l'exposició per tal de donar a conèixer el projecte.
L'exposició s'inaugurarà a principis del 2011.

2. ACCIÓ AMBIENTAL
Aquest any 2010 l'activitat ha estat polaritzada al voltant de la imminència i posterior informació pública de l'estudi
informatiu del "Cierre de la Autovía Orbital" (Quart Cinturó) entre Terrassa i la Roca del Vallès. Aquest front ha
pràcticament monopolitzat l'acció ambiental de l'ADENC de de mitjans de juliol fins al mes de novembre.
Diversos fronts han continuat ocupant l'acció ambiental de l'ADENC, si bé la situació conjuntural (crisi econòmica i
financera) ha reduït el nombre de nous conflictes apareguts que se sumen als oberts en altres anys i als històrics. Aquest
any cal destacar, no obstant, un cert salt qualitatiu: l'aprovació del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de
Barcelona, un pla que, malgrat les mancances, suposa disposar d'un instrument de planificació territorial que permetria (si
el seu desplegament no es veu afectat pels escenaris de retallades de les inversions i projectes de les administracions) fer
passos significatius en la conservació del nostre patrimoni natural a la plana del Vallès.
Els grups de Territori i d’Acció Ambiental han estat funcionat de manera virtual en comunicacions electròniques i en
interlocucions directes per centres d'interès, i amb algunes reunions presencials puntuals (5 sessions, més una
monogràfica en una sessió del Consell de l'ADENC).

2.1- Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTMB)
El PTMB fou aprovat el mes d'abril per part de la Comissió d'Ordenació territorial Metropolitana i publicat el mes de maig.
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El Pla tingué algunes modificacions sensibles en relació al projecte sotmès a informació pública; bàsicament la inclusió
d'un pla director urbanístic per als espais de protecció especial de la plana del Vallès, la predeterminació de la redacció
d'un pla de mobilitat del Vallès, i la integració de condicionats ambientals inclosos en la memòria ambiental per al
desplegament del Pla. De la resta d'al·legacions formulades poca cosa més incorporada, excepte una priorització de les
actuacions en infraestructures, tot i que separada en infraestructures viàries i ferroviàries, i sense una justificació
relacionada amb objectius a assolir en distribució modal. Cal destacar també el tancament en fals de la planificació del
Quart Cinturó: la inclusió d'un plànol (l'únic per a una infraestructura) amb quatre variants (2 no analitzades) i un normativa
ambigua fan preveure interpretacions discordants del Pla.
El procés d'aprovació del Pla ha estat absolutament tancat i amb caràcter intern a les administracions que hi intervenien.
La proximitat de les eleccions al Parlament ha imposat la recerca de consens entre administracions i ha bandejat la
interlocució amb altres agents, com l'ADENC. Només ha estat possible realitzar una reunió amb l'equip redactor el mes de
novembre.
Diverses entitats (EeA, DEPANA, PTP i ADENC) vàrem fer contactes per muntar unes noves jornades sobre el PTMB una
vegada aprovat. La priorització des de l'ADENC del front Quart Cinturó a la segona meitat de l'any varen aparcar aquest
front compartit. No hi hagué cap altra entitat que prengué el relleu en el lideratge, la qual cosa indica que l'ADENC té un
paper significatiu en l'impuls d'iniciatives de coordinació entre entitats i juga un paper aglutinador.

2.2- Campanya Contra el Quart Cinturó
Tasques de portaveu i de preparació de les notes de premsa de la CCQC.
Seguiment i distribució d'una sèrie d'articles sobre el Quart Cinturó.
•Seguiment tramitació pressupostos generals de l’estat 2010 i 2011.
•Seguiment de l'estat d'execució del tram Abrera-Terrassa. Seguiment de les denúncies davant administracions per
irregularitats en la construcció, participació en els expedients generats i seguiment (torrent dels Plans de can Bogunyà,
torrent dels Frares, abocaments provisionals de terres, guals). Paralització d'obres del tram Olesa-Viladecavalls i
inauguració dels trams d'Abrera i de Terrassa.
•Coordinació entrevistes de la CCQC amb grups parlamentaris i altres agents.
•Coordinació de les itineràncies de l'exposició “Així és el Quart Cinturó”.
•Xerrades informatives.
•Seguiment de les reunions de coordinació de la Campanya (11).
•Acompanyament periodistes pel seguiment de l'obra.
•Seguiment de la coordinació amb ICV per la presentació d'una pregunta a la Comissió Europea sobre FERRMED i QC.
•Seguiment del disseny, impressió i distribució dels calendaris 2010 i 2011
•Seguiment sol·licitud reunió amb Ministerio de Fomento.
•Seguiment de la signatura del conveni Estat-Generalitat per la transferència de la NII al Maresme.
•Seguiment tramitació ambiental MMARM de l'estudi informatiu del cierre (Terrassa-Granollers). Interposició d'un recurs
d'alçada. Interposició d'un contenciós administratiu contra la desestimació del recurs.
•Seguiment de l'expedient d'informació pública de l'estudi informatiu del cierre (Terrassa-Granollers), juliol-octubre.
•Sol·licitud de pròrroga en el termini d'informació pública. Coordinació i impuls de demandes d'altres entitats i
ajuntaments.
•Difusió de l'estudi informatiu (web, premsa, xerrades)
•Coordinació elaboració postals d'impactes sobre espais emblemàtics.
•Coordinació de xerrades divulgatives, recerca de ponents i elaboració de material gràfic
•Recerca d'assessoria jurídica.
•Contactes polítics i tècnics. Reunions amb ajuntaments per concertar continguts de les al·legacions i recursos.
•Coordinació de l'elaboració, recollida i lliurament d'al·legacions genèriques.
•Coordinació de l'elaboració i lliurament de l'al·legació de la CCQC. Coordinació amb altres entitats per la
presentació d'al·legacions.
•Coordinació i organització de la manifestació del 3 d'octubre a Sabadell.
•Coordinació reedició samarretes.
•Coordinació venda de material.
•Contractació d'una persona de suport a la CCQC (setembre-octubre).
•
•

2.3- Proposta Dorsal Ferroviària
•

Elaboració de la proposta de Dorsal Ferroviària a càrrec d'un membre del grup de Territori. Recerca de recursos per la
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seva edició. Coordinació contrast proposta.

2.4- Planificació d’Infraestructures de Transport
Dinamització acció conjunta d'entitats ecologistes contra el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya amb la
interposició d'un contenciós administratiu. Coordinació d'entitats i seguiment econòmic i jurídic del contenciós. Suport a
l'equip jurídic en la demanda.
•Dinamització conjunta entitats ecologistes del manifest "L'A7, o la colonització de Catalunya", juliol. Coordinació redacció,
dinamització adhesions, coordinació presentació a premsa, coordinació divulgació. Aquests contactes són iniciats pel mes
de gener amb algunes entitats i quatllen finalment el novembre.
•Dinamització conjunta entitats ecologistes del manifest "La crisi de les infraestructures a Catalunya", novembre.
Coordinació redacció, dinamització adhesions, coordinació presentació a premsa, coordinació divulgació. Aquest manifest
és el resultat de la continuïtat del treball en xarxa iniciat amb el manifest "L'A7, o la colonització de Catalunya".
•Jornades "Sostenibilitat i planificació territorial i infraestructural". Disseny; coordinació edició material difusió, divulgació
jornades; organització, coordinació de la transcripció, compilació i edició de la jornada.
•Seguiment estudi informatiu C-59 Sant Feliu de Codines - Centelles i tramitació estudi informatiu variant Sant Feliu de
Codines. Coordinació amb els col·lectius No a l’autopista de Sant Feliu, Ara o Mai de Centelles, i el Fanal. Retirada del
projecte d'autopista dels Cingles.
•Seguiment de l’estudi informatiu de les variants de Caldes i Sentmenat i nova traça de la C1413a amb GEPS. Contactes
amb ajuntament de Sentmenat i Caldes, amb formacions polítiques, amb DMAH (Subdirecció d'avaluació ambiental) i
DPTOP (DG Carreteres). Paralització del projecte.
•Seguiment de les obres del perllongament FGC a Sabadell i incidència en el planejament de noves infraestructures cap al
Vallès Oriental. Seguiment perllongament FGC a Castellar del Vallès.
•Seguiment Martorell -Olesa de Montserrat C-55 (nova autovia marge esquerra Llobregat). Coordinació amb ANDA
(Abrera) i Revolució Verda (Olesa de Montserrat). Presentació d'al·legacions en el nou tràmit d'informació pública.
•Seguiment de l’ampliació C-58 a 3 carrils i construcció de laterals entre Sabadell i Terrassa.
•Seguiment del carril bus-VAO a la mitgera de la C58 entre Cerdanyola i Barcelona.
•Seguiment dels estudis informatius de la Interpolar Sud
(Papiol-Sant Cugat, Sant Cugat, Sant Cugat-Sabadell).
Seguiment abast de l'estudi d'impacte ambiental de la Interpolar entre Parets i la Roca. Seguiment de l'estudi estratègic
d'avaluació ambiental del corredor de la Interpolar: estudi acabat i amb conclusions, no oficials, que demostren la prioritat
absoluta de les actuacions en transport públic.
•Seguiment de l’estudi estratègic d'avaluació ambiental del corredor de l’autovia del Tenes. Estudi abandonat.
•Seguiment de la planificació del túnel de la Conreria B-500. Coordinació amb altres entitats de l'àmbit en les respostes a
l'estudi informatiu.
•Seguiment del projecte de gasoducte Martorell-Figueres i de les modificacions del projecte.
•Seguiment del projecte de gasoducte ramal Besòs.
•Seguiment de les accions impulsades per TramVallès (plataforma d'entitats en la defensa i promoció d'una xarxa de
tramvies al Vallès). Accions de divulgació i promoció en mocions a ajuntaments.
•Seguiment de l'execució de les obres de la Ronda Oest de Sabadell.
•Seguiment de l'estudi informatiu i Declaració d'Impacte Ambiental (aprovació) de la B-124.
•Seguiment de les consultes per l'abast de la nova via de connexió B501 i AP7 a Santa Perpètua de Mogoda.
•Seguiment del Pla Director Urbanístic de la Línia Orbital Ferroviària.
•Presentació d'observacions en les consultes per determinar l'abast del Pla Director d'Infraestructures 2008-2018.
•Seguiment de la tramitació del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell. Al·legacions i reunions amb Mobilitat (ajuntament de
Sabadell).
•
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2.5- Energia. Línies elèctriques i centrals eòliques
•
•

Col·laboració amb la Coordinadora No a la MAT. Suport al contenciós interposat per No a la MAT i altres campanyes.
Seguiment tramitació implantació d'una planta de biomassa a la Garriga.

2.6- Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac. Pla d’Ús Públic.
Accions realitzades en el marc de la Coordinadora per la Salvaguarda del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de
l'Obac.
•Participació en la comissió consultiva i reunions de seguiment de la redacció del Pla d’Ús Públic del PN (Terrassa).
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Presentació de suggeriments al PUP i proposta de xarxa viària d'ús públic. Pla d'Ús Públic aprovat sense acord en la xarxa
viària secundària.
• Seguiment de l'elaboració del Pla Director d'accessos a la Mola i Montcau. L'elaboració d'aquest pla dóna peu a l'inici
d'un procés de regulació de les activitats massives al Parc.
•Coordinació i dinamització de la Coordinadora.
•Seguiment de les obres d'execució de l'aparcament del coll d'Estenalles.
•Integració a la Comissió per la redacció de la candidatura d'adhesió del Parc de Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac a
la Carta Europea del Turisme Sostenible.
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2.7- Gallecs
Seguiment administratiu del Consorci de Gallecs.
Seguiment de la inclusió de Gallecs al PEIN.
•Seguiment de la sol·licitud de concessió d'aigua a la urbanització Estany de Gallecs.
•Seguiment de la tramitació del Pla Especial de Gallecs. Observacions en les consultes ambientals prèvies.
•Seguiment del Pla d'arranjaments de camins de Gallecs.
•
•

2.8- Parc Agrícola del Vallès
Accions realitzades en el marc de Salvem el Vallès.
•Campanya per la inclusió de la proposta del PAV en el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Contactes amb formacions polítiques i ajuntaments del Vallès.
•Una vegada aprovat el PTMB contactes polítics per dinamitzar l'inici de la redacció del Pla Director Urbanístic dels espais
agraris i forestals del Vallès.

2.9- Camp de golf de Torrebonica
Seguiment d'analítiques (pous de control, bassa, EDAR), i estudi de les dades ja existents. Sol·licitud d'aclariments per
anomalies.
•Seguiment del recurs d'apel·lació contra la sentència en el contenciós administratiu contra la concessió d'aigua
regenerada.
•Seguiment de la concessió i incident a l'EDR. Seguiment del recurs de reposició a la concessió excepcional d'aigua de
reg.
•Seguiment de l’expedient d’autorització d’abocament d’aigües residuals de la casa club. Seguiment d'incidències.
•Seguiment de l’expedient de l’autorització d’abocament d’aigües residuals del centre de convencions i de la llicència
d'obertura de les instal·lacions sense les autoritzacions administratives.
•Exploració de vies de col·laboració amb afectats per obri nous front jurídics de reclamació.
•Seguiment del col·lector de salmorres.
•Seguiment dels expedients de modificació de la concessió d'aigües al RCGP.
•

2.10- Camp de golf de Vilalba
Col·laboració amb la Plataforma Salvem Vilalba.
•Seguiment tramitació administrativa concessions. Al·legacions en els tràmits d'audiència.
•Col·laboració en la difusió de notes de premsa.

2.11- Sentmenat
Accions coordinades amb GEPS.
•Seguiment del projecte d’urbanització i execució d’obres Pla Parcial El Castell.
•Seguiment del recurs d’apel·lació en el contenciós contra el Pla Parcial i el projecte de reparcel·lació el Castell. Estimació
del recurs. Seguiment de l'execució de la sentència i inici de noves actuacions administratives i contencioses.
Col·laboració en la recerca de recursos econòmics per fer front a les despeses de defensa jurídica.
•Recerca d'informació urbanística per la cessió d'una parcel·la en custòdia. Gestions per elaborar un projecte de cessió o
donació.
•Seguiment de la tramitació ambiental i urbanística de la modificació del PGOU a Can Clapers i carretera de Caldes, i de
l'article 152 .
•Xerrades informatives sobre la sentència i la seva execució.
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2.12- Sabadell
Participació en la Taula del Rodal , en la Taula de la Mobilitat, i en el Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic.
Seguiment de la proposta del Pla de Gestió i del Pla Especial del Parc Agrari de Sabadell.
•Seguiment de la proposta d'ordenança del Rodal.
•Seguiment de la proposta d'ordenança de l'aigua.
•Seguiment del Pla de Mobilitat Urbana.
•Seguiment de la millora de la finca de ca n'Ustrell.
•Seguiment tramitació urbanística Parc Industrial Ripoll.
•
•

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

2.13- Llinars del Vallès
Seguiment de la proposta d'implantació d'un circuit internacional de kàrting al Pla de Morató (Llinars del Vallès).
Coordinació amb altres entitats i nuclearització de la Plataforma Stop Kàrting. Presentació de recursos en la modificació
puntual del PGOU i del Pla Especial. Presentació d'al·legacions a l'estudi d'impacte del projecte executiu del kàrting.
Reunions amb altres ens opositors, amb administracions promotores i amb l'assessor jurídic de la Plataforma. Seguiment
de la tramitació de la modificació del Pla de la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya: recurs, inici d'actuacions per
aconseguir l'assistència jurídica gratuïta.
•Seguiment de la modificació puntual del PGOM en l'àmbit Breinco-Culebras. Observacions en el tràmit de consultes
ambientals.
•

2.14- Sant Cugat del Vallès
Tancament del recurs de cassació del contenciós de la benzinera de Collserola. Estimació del recurs. No té
conseqüències pràctiques ja que la tramitació urbanística fou refeta amb posterioritat am la presentació del contenciós.
•Seguiment de l'expedient d'autorització d'abocament de la urbanització Costa del Golf (en col·laboració amb el Grup de
Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat) i de l'expedient de la concessió del Club de Golf Sant Cugat.
•Amb el Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat, identificació d'un grup d'entitats per concursar en la licitació del
centre d'interpretació de Torre Negra.
•Seguiment de la tramitació urbanística de planejament associat a la Torre Negra.
•

2.15- Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona
Seguiment de l’elaboració del Catàleg del Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. El catàleg no es tramita
separadament del PTMB i s'inclou un apartat sobre paisatge a la normativa.
•

2.16- Rubí
Seguiment dels vessament al torrent de Xercavins. Creació d'una plataforma d'entitats. Suport logístic en les
comunicacions a premsa i en les relacions amb l'ACA.
•

2.17- Terrassa
Seguiment del projecte de dipòsit de terres a Can Font de Gaià (Terrassa). Interlocucions amb l'ajuntament de Terrassa,
el promotor i l'ACA. Abandonament del projecte per part del promotor.
•Seguiment de la tramitació urbanística i ambiental de la modificació del POUM per la construcció d'un aparcament de
camions a la Mancomunitat. Presentació d'al·legacions i observacions respectivament. Aprovació del projecte.
•Suport a accions del GPENAT. Suport a l'elaboració d'un memoràndum sobre els espais periurbans de Terrassa.
•Seguiment de les actuacions del Parc Agroforestal i seguiment de les actuacions emmarcades en els pressupostos
participatius de Terrassa seleccionades el 2006.
•

2.18- Altres
Seguiment de la tramitació parlamentària de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Llei de Vegueries.
Presentació de propostes a través de Via Vallès.
•Seguiment del debat parlamentari monogràfic sobre política agrària. Assessoraments.
•Seguiment dels pressupostos de la Generalita de Catalunya.
•Seguiment a Castellar del Vallès de les actuacions al Molí d'en Busquets, de la reconversió de la pedrera de Can Sallent
•
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com a dipòsit de runes, i de l'execució del Pla Parcial de Can Bages.
•Seguiment tramitació de la planta de valorització de terres d'Ullastrell.
•Seguiment de la tramitació de les Àrees Residencials Estratègiques al Vallès.
•Seguiment del procés participatiu per la creació del Consell de Conca del Besòs.
•Seguiment d'expedients administratius d'investigacions mineres: geotèrmic (Vallès Oriental i Occidental).
•Seguiment de la concessió d'aigües residuals i d'autorització d'abocament al camp de golf de Caldes de Montbui.
•Seguiment de la tramitació ambiental de la modificació del POUM per un nou enllça amb el marge dret de la riera de
Caldes.
•Seguiment de la sol·licitud de perforació a Matadepera.
•Assessoraments al Grup Ornitològic del Tenes pel seguiment de conflictes ambientals a Lliçà d'Amunt (abocaments de
terres, ocupacions i vessaments en domini públic hidràulic).
•Seguiment de la tramitació del Pla Parcial les Ferreries i de la modificació del POUM a Can Riera de l'Aigua (sant Celoni).
Seguiment conjunt amb la Coordinadora del Baix Montseny.
•Seguiment de la revisió del POUM de Santa Maria de Palautordera i de la inclusió d'una nova variant. Seguiment conjunt
amb la Coordinadora del Baix Montseny.
•Seguiment del projecte d'endegament del Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana.
•Seguiment de la revisió del POUM de Sant Antoni de Vilamajor. Assessoraments per la nova variant.
•Identificació de punts d'abocaments de terres i comunicació a inspecció de l'ACA (Lliçà d'Amunt, Canovelles,
Castellbisbal). Seguiment dels expedients iniciats.
•Seguiment de la tramitació ambiental de la restauració de l'abocador de can Planas (Cerdanyola del Vallès).
•Seguiment de la tramitació urbanística del Centre Direccional (Cerdanyola del Vallès), tramitat de nou per la sentència
anul·latòria.
•Seguiment de la tramitació de la modificació del PGOM a l'àmbit de les Pereres (Santa Perpètua de Mogoda).
•Assessorament per la implantació d'un centre educatiu en àmbit inundable. Sant Quirxze de Safaja.
•Seguiment de la tramitació ambiental prèvia del Pla Territorial Sectorial de Connectivitat.
•Seguiment de l'aplicatiu d'avaluació ambiental del plans i programes i d'impacte ambiental de projectes (identificació
d'expedients per centres d'interès). Suggeriments de millora.
•4 entrevistes amb grups d'estudiants en treballs de recerca o universitaris.
•Tasques de portaveu de l'ADENC i CCQC en programes de ràdio i mitjans de comunicació escrita i audiovisual.
•Gestió de comunicació de projecte “Fes reviure el Ripoll”.
•Llistes de distribució de correus electrònics: distribució d'informacions diverses.
•Actualització progressiu dels continguts del nou web de l'ADENC.
•Suport en treballs de documentació i seguiment de l'elaboració de l'exposició “Rodals i Ciutats”. Coordinació tancament
exposició i elaboració de la guia pedagògica. Suport a l'enregistrament d'imatges. Coordinació inauguració i promoció
d'itineràncies.
•Seguiment del Programa de Reutilització d'Aigües de Catalunya.
•Suport divulgatiu i organitzatiu a la manifestació del 30 de maig per una nova cultura de l'aigua i a la campanya prèvia
"Aigua, rius i pobles".
•Suport a Via Vallès.
•Participació en les assembles d'EdC. Tasques de suport a l'organització d'assemblees. Tasques de coordinació d'una
taula de debat en les anul·lades XXI Trobades d'entitats i plataformes en defensa del territori dels Països Catalans
(Juneda, les Garrigues).
•Suport a la coordinació i presentació del manifest "Medi ambient: un departament i conselleria vitals per al proper govern
de la Generalitat de Catalunya", elaborat amb posterioritat a les eleccions al parlament i subscrit per un ampli ventall
d'entitats ecologistes.
•Col·laboració organitzativa i de suport a les accions endegades pel DMAH per celebrar l'any de la Biodiversitat.
•Suport al grup de treball del Ripoll per l'elaboració de l'exposició "Fes reviure el Ripoll!".
•Recerca de recursos per a l'edició d'un recull d'articles sobre mobilitat elaborat per membbres del grup de Territori de
l'ADENC.

2.19- Gestions transversals
En el marc de les diferents campanyes actives s'han realitzat reunions i/o contactes telefònics o telemàtics amb
representants dels següent organismes: Presidència de la Generalitat (Gabinet de Presidència), Vicepresidència de la
Generalitat (Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, Secretaria General de l'Esport), Departament de Política
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Territorial i Obres Públiques (Conselleria, Secretaria per a la Planificació Territorial, Secretaria per a la Mobilitat, Direcció
General de Carreteres, Direcció General d'Urbanisme, Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, GISA, ATM, Institut
d'Estudis Territorials), Departament de Medi Ambient i Habitatge (Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat,
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental, Oficina pel Canvi Climàtic, Agència Catalana de l'Aigua, Agència
de Residus de Catalunya), Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació (Direcció General de Participació
Ciutadana), Departament d'Innovació, Universitats i Recerca, Vicepresidència 2a de la Diputació de Barcelona, Àrea
d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (Comissió Consultiva del Parc, Carta Europea de Turisme Sostenible),
Ministerio de Fomento (Secretaria de Estado de Planificación e Infraestructuras, Demarcación de Carreteras en Cataluña,
Delegación del Ministerio de Fomento a Catalunya), Consell Comarcal del Vallès Occidental, Consell Comarcal del Vallès
Oriental, Síndic de Greuges, formacions polítiques parlamentàries (Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de
Catalunya-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per CatalunyaEsquerra Unida i Alternativa, Ciutadans, Solidaritat Catalana), formacions polítiques no parlamentàries (Entesa per
Sabadell, Altraveu, Candidatures Alternatives del Vallès, CUP, Reagrupament), Cambra de Comerç de Sabadell, Cambra
de Comerç de Terrassa, CECOT, Unió de Pagesos, ASAJA, JARC, Assemblea Pagesa, Comissions Obreres, Unió
General de Treballadors, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Xarxa de Custòdia del Territori, i
ajuntaments de Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Castellar del Vallès, Cerdanyola, Granollers, Mollet del Vallès,
Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze del
Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Viladecavalls.
Alhora, s’han realitzat contactes i assessoraments amb diverses entitats: Societat Catalana d’Ordenació del Territori,
Museu de Granollers, DEPANA, PTP, Planacuma, Associació Via Verda Cerdanyola, Bellaterra Natura, ANDA,
Coordinadora del Baix Montseny, Sant Quirze Vallès Natura, Cànem, Salvem Vilalba, Ecologistes en Acció, El Fanal, Sant
Feliu Sostenible, Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat, Serveis Terrassencs de Sant Isidre, GPENAT, Ara o
Mai, Ateneu Candela, Castellar Sostenible, Associació de Veïns Sabadell Nord, Plataforma Stop Kàrting Llinars,
Coordinadora “Preservem El Maresme”, Altraveu, AUS (Arqueitectes i Sostenibilitat), CUP Sant Celoni, CUP Martorell,
CUP Mataró, CUP Vilafranca, CUP Granollers, CAJEI, Endavant, Entesa per Sabadell, grups parlamentaris CiU, ERC,
ICV, PSC, PP, grups al Congreso de Diputados de CiU, ERC i ICV, grup europarlamentari d'ICV, i seccions comarcals i
locals d'aquestes formacions polítiques. Així mateix, s'han tingut reunions amb altres entitats del tercer sector ambiental en
el marc del tancament del Fòrum del Tercer Sector Ambiental, del procés de consolidació del l'Obrador del 3r sector
ambiental, i amb altres entitats i plataformes ecologistes o en defensa del territori en el marc dels dos manifestos impulsats
col·lectivament (duplicació AP7 i crisi de les infraestructures) o del manifest per la conservació del DMAH en el nou Govern
de la Generalitat.
L'ADENc ha participat en l'enquesta sobre entitats ambientals realitzat per CERES i encarregat pel DMAH.
L'ADENC ha estat integrat en el nucli d'entitats que han dinamitzat i coordinat l'acció de l'Obrador del 3r Sector Ambiental
de Catalunya (O3sac). L'Obrador ha obtingut una subvenció que li ha permés tenir uan persona treballant parcialment en
qüestions organitzatives i donar suport a quatre actuacions: un berenar-debat "El sector ambiental: la percepció dels
comunicadors"; un debat "Les polítiques ambientals que necessita el país i el tercer sector"; la dinamització de 91
propostes de polítiques i actuacions ambientals per al nou Govern de la Generalitat; i un seminari "Accés a la informació i
participació en els processos de decisió ambiental". L'Obrador també ha comptat amb una estructura 2.0 (web, facebook,
tiwtter). L'any es tanca amb un procés de definició de la missió de l’espai mancomunat del tercer sector ambiental de
Catalunya en el qual s'inclouen inicialment: treball en xarxa, espai d’aliances; comunicació ambiental; finançament de les
entitats; baròmetre del tercer sector ambiental de Catalunya.
Des de l'oficina tècnica s'han realitzat tasques de seguiment del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Boletín Oficial
del Estado, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de seguiment dels webs d'administracions de les tramitacions
ambientals, d'atenció al públic i d'atenció als mitjans de comunicació.

3. ESTUDIS

•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. Aquest estudi
consisteix en observar durant 30 setmanes, de març a setembre, els individus que sobrevolen la zona. Així s'obtenen
dades de l'estat de les poblacions i la migració, que passen a formar part del conjunt de dades de tota Catalunya i permet
treure conclusions sobre l'estat del territori, efectes sobre els ecosistemes de les actuacions que es fan sobre el terreny o
de les variacions climàtiques.
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•CENS D'OCELLS DEL RIPOLL
Durant l'any 2010 el GOA segueix realitzant de forma no tan regular el cens d'ocells al riu Ripoll en diverses èpoques de
l'any. En les sortides s'identifiquen les espècies presents per tal de veure'n la diversitat i la freqüència d'aparició.
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•SEGUIMENT D'AMFIBIS DE CATALUNYA
Un any més, el grup d'ecosistemes aquàtics, l'Ofegabous, ha seguit realitzant el Seguiment d'Amfibis de Catalunya (SAC)
tot i que per falta de subvenció, l'entitat responsable del SAC no ha pogut tirar endavant amb el projecte. El SAC consisteix
en fer un recompte dels amfibis en zones humides prop del nostre municipi. El recompte es fa amb dues metodologies: en
un primer seguiment es censen els amfibis segons el seu rauc, el segon seguiment es fa en els punts establerts i s'hi fa un
recompte de les postes amb l'ajuda d'un salabret i, si és possible, del nombre d'individus a ull nu.

•APROXIMACIÓ A LA DIVERSITAT D’OCELLS DEL PARC AGRARI DE SABADELL

Catàleg dels ocells trobats al Parc Agrari del Sabadell des de la tardor del 2008 a la del 2009, amb informació sobre la
seva fenologia, hàbitat, població i estàtus. Realitzat en conveni amb l'Ajuntament de Sabadell, conté informació pràctica
sobre conservació i amenaces a la zona, i recomanacions per la gestió. Presentat públicament i disponible al web de
l'ADENC.

4. PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ

• ECOADENC I ECOBREUS
Enguany s’han editat 2 números de l’Ecoadenc i 5 de l’Ecobreus.
• WEB ADENC.CAT
S’ha realitzat el manteniment i actualització de la pàgina web en funcionament fins a principis del 2010 i s'ha elaborat
l'estructura per un nou web de l'entitat que s’ha desenvolupat sota una plataforma de programari lliure (Drupal), se n'ha
reorganitzat la informació i s'ha actualitzat amb eines de participació interactiva molt interessants. A principis d’any es va
donar llum verda al nou web de l’ADENC.
•MITJANS DE COMUNICACIÓ
Elaboració, suport d'edició i distribució de notes de premsa de Via Vallès (7), Campanya Contra el Quart Cinturó (23) i
ADENC (84, inclouen notes de Stop Kàrting LLinars, plataforma per la defensa del torrant de Xercavins a Rubí, i la
plataforma no a la MAT). Coordinació i divulgació d'articles d'opinió: GPENAT (8), grup de botànica de l'ADENC (1),
Campanya Contra el Quart Cinturó (3), i "Fes reviure el Ripoll!" (1). Atenció telefònica a mitjans escrits i de ràdio. Atenció
presencial a mitjans audiovisuals (a l'ADENC i a diferents indrets del Vallès). Participació en debats televisats.

5. JUNTA DIRECTIVA I CONSELL
La junta directiva durant el 2010 ha estat formada per:
•
Marta Fernández Prat, Presidenta
•
Robert Hernández Navarro, Sots president
•
Marta Lacruz Sobré, Secretària
•
Alfred Hernàndez Navarro, Tresorer
•
Josuè Gibanel Martínez, Tresorer
•
Mercedes Cerrato Serrano, vocal
•
Elvira Pérez García, Vocal
•
Roser Salas Dalmau, Vocal
•
Joan Vallbona , Vocal
La Junta Directiva s'ha reunit periòdicament cada dues setmanes, habitualment els dilluns a partir de dos quarts de vuit
fins el juliol. A partir del setembre, les juntes s’han celebrat els dijous a partir de les 7h. També s'han reunit periòdicament
les diferents Comissions de treball (comissions d'activitats, d'acció ambiental i d'economia).
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Els Consells de l'ADENC, òrgan per socialitzar la informació de l'entitat, democratitzar el procés de presa de decisions i
crear un espai de comunicació entre els diferents grups de treball, també s'han realitzat mensualment els dijous a partir de
les set.
La conjuntura econòmica global dels últims anys i en major mesura la d´aquest ultim any (2010), ha produït una reducció
important de les subvencions rebudes per les diferents administracions i les de caire privat. En detectar aquest fet i
preveient que es tancaria l´exercici 2010 amb dèficit, la Junta va optar per impulsar un gabinet de crisis. Els objectius
d'aquest gabinet han estat reduir al màxim el dèficit final, analitzar les causes de la crisis econòmica de l´entitat i enfocar
l'estratègia de cara a l´any següent. Del seguit de reunions que es van fer van sortir un seguit d´idees per dur a terme, com
la loteria de Nadal i el sopar de Nadal i un seguit de línies a seguir tant en la finalització de l´any 2010 com per al 2011.
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

6- OFICINA TÈCNICA
L'oficina l'any de 2010 va comptar amb el següent equip:
•
Renata Longo, coordinadora de l'oficina tècnica
•
Toni Altaió Morral, portaveu i tècnic d'acció ambiental
•
Iolanda Verdugo Quirós, tècnica d'educació ambiental i activitats (fins al juny)
•
Maria Creus Prats, tècnica d'educació ambiental i activitats (fins al novembre)
•
Adelaida Clavaguera Mora, tècnica d'educació ambiental i projectes(a partir de setembre)
•
Eva Carcaño Sobré, administrativa i comptable
•
Guillem Domingo Utzet, tècnic d'acció ambiental (setembre i octubre)
L'oficina tècnica va comptar amb la participació d'una sèrie de voluntaris i voluntàries amb caràcter estable que
setmanalment van donar suport a la realització de diferents activitats:
•
Assumpció Carulla, com a bibliotecària i auxiliar d'activitats
•
Cristina Reverté, com a auxiliar d'activitats (fins al març)
•
Jordi Muñoz, com a col·laborador a l'oficina (a partir de l'abril)
•
Vanesa Brassel, com a becària del projecte SABA (fins al juny)
•
Marc Molina i Gerard Maeso, com a becaris del projecte SABA (a partir de setembre)
•
Antoni Carmona, com a auxiliar d'activitats i suport a tasques d'oficina en el marc de col·laboració amb el
departament de justícia (d'octubre a novembre)

7- GRUPS DE TREBALL
Els grups de treball de l'ADENC són els següents:
Grup d'ornitologia (GOA)
Grup de botànica (l’Esbarzer)
Grup d'estudi de les papallones
Grup d'ecologia urbana
Grup de redacció de l'Ecoadenc
Grup de l'hort (l'Aixada)

Grup de la campanya Una gla, un arbre
Joves Naturalistes Els Podrits/des
Grup de territori
Grup d'activitats amb la canalla
Grup de ‘Fes reviure el Ripoll!’
Grup d'ecosistemes aquàtics (Ofegabous)

8- BALANÇ DE SÒCIES I SOCIS
Vàrem començar l'any amb 787 socis. Durant l'exercici han tingut lloc 64 baixes i 24 altes. Això fa una disminució neta
respecte l'any 2009 de 40 associats (una mica més que l'any passat). La justificació principal de la majoria de les baixes ha
estat l'econòmica.
2009
2010
Altes
70
24
Baixes
106
64
Saldo final
751
711
17
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9- ORGANISMES, ENTITATS I PLATAFORMES
L'ADENC ha rebut el premi al Valors Republicans 2010 que atorga la secció local de Sabadell d'ERC en reconeixement a
la seva tasca ambiental i ciutadana.
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L'ADENC té representació als organismes o consells següents:
•Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola
•Comissió Consultiva del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
•Comissió per la redacció de la candidatura d'adhesió del Parc de Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac a la Carta
Europea del Turisme Sostenible
•Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA). Generalitat de Catalunya
•Procés participatiu per la creació del Consell de Conca del Besòs
•Consell Assessor de l'Observatori del Paisatge
•Taula de Mobilitat de Sabadell
•Taula del Rodal de Sabadell
•Protocol per a la Sostenibilitat i Canvi Climàtic de Sabadell
•Consell d'entitats ciutat i escola de Sabadell
•Consell de Medi Ambient de Terrassa
•Procés de participació ciutadana en els pressupostos municipals de Terrassa
•Assemblea de Caixa Sabadell
•Consell Consultiu de Fundació Caixa Sabadell
•Xarxa d'Entitats Terrassa Educa
•Consell Consultiu de l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Catalunya (EDSCAT)
•Taula per al desenvolupament sostenible de Catalunya
•Xarxa de Custòdia de Territorial
•Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
•Fòrum del Tercer Sector Ambiental
•Grup de treball del Tercer Sector Ambiental “l'Obrador O3SAC”
L'ADENC està integrada a:
•Salvem el Vallès
•Plataforma cívica per la reducció de residus
•Coordinadora per la Salvaguarda del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac
•Campanya Contra el Quart Cinturó
•Federació Ecologistes de Catalunya (EdC)
•Projecte Rius
•OCEAS, Observatori de la crisi energètica i de les alternatives de societat
•Som lo que sembrem
•Plataforma Stop Kàrting Llinars
•Entitats adherides al “Manifest per aturar la contaminació i degradació ambiental del rierol de Xercavins” (Rubí)
Acords de col·laboració:
•Fundació Club de Natació de Sabadell
•Fundació Iwith.org, mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

9.1- Noves adhesions
L'ADENC s'ha adherit durant l'any 2010 a:
•Campanya davant el Ministerio de Medio Ambiente per reclamar una distribució autonòmica del 0,7% de l'IRPF.
•Manifest "L'Ebre sense cabals és la mort del delta".
•Manifest per la conservació de la biodiversitat a Catalunya
•Adhesió a la plataforma "Salvem el Maresme"
•Manifest "L'A7, o la colonització de Catalunya"
18
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Manifest sobre la crisi de les infraestructures a Catalunya
Manifest defensa DMA i politiques ambientals
•Manifiesto por un impuesto a las transacciones financieras y la supresión de los paraísos fiscales
•
•
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10- PLA DE PARTICIPACIÓ. PLA ESTRATÈGIC
10.1 Pla Estratègic

Accions completades
APE2 Recepció i/o benvinguda que projecti l'ideari, el tarannà i els objectius de l'entitat en la pàgina web.
APE3 Actualització de l'apartat de campanyes donant una presència destacada a les campanyes vigents.
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Accions iniciades
AAA4 Estudiar la viabilitat d'iniciar la custòdia i la gestió de terrenys.
AE5 Base de dades d'entitats, fundacions i organismes privats.
AE6 Establir la funció d'empreses col·laboradores.
AEA4 Oferir cursos d’educació ambiental per a formadors adreçats especialment al professorat i a monitors en el
lleure
APE5 Potenciar les eines de comunicació electrònica
Accions no iniciades
AAN2 Realitzar un recull de propostes d’estudis específics que puguin sortir dels grups de treball.
AOI3 Base de dades amb les habilitats i disponibilitat dels socis.
AP3 Estudi estadístic dels socis
APE10 Creació d'un grup de treball de comunicació.
AOI4 Delimitar les funcions dels diferents agents que participen en el camp de l’educació i acció ambiental.
APE12 Establir uns premis simbòlics “verd” i “negre” o similar.

10.2- Pla de participació
Durant el 2010 s'han fet una sèrie de jornades participatives, organitzades conjuntament amb Vegga, per elaborar el nou
Pla Estratègic de l'entitat. S'ha posat en marxa també, una pàgina web perquè tothom pogués seguir els diferents debats
que s'han dut a terme per elaborar el Pla i donar la seva opinió. Durant el debat s'han definit 5 línies d'actuació de l'ADENC
pels pròxims 5 anys: Educació ambiental, Estudis, Acció territorial, Custòdia del territori i Acció quotidiana. Durant el procés
es realitzaren un seguit de sessions de debat sobre els temes:
- Definició de l'entitat
- Línies estratègiques temàtiques
- Línies estratègiques transversals
- Accions concretes línies temàtiques i transversals
- Pla operatiu

11 - FINANÇAMENT
Per al desenvolupament d'algunes d'aquestes activitats s'ha rebut el suport de les administracions: Ajuntaments de
Sabadell i Terrassa, la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya (mitjançant el Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació, el Departament de Governació i Administració Publica, l'Agència Catalana de
l'Aigua, l'Agència de Residus, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible), així com d'altres col·laboradors privats com Unnim Obra Social, Fundación Biodiversidad, Gràfiques Can Rull,
Monistrol, Codipre Arts Gràfiques, l'Aliance Française de Sabadell, Biosfera alimentació ecològica, Recicla'm, Viena,
CASSA i Drac telemàtic.
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