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Memòria d’actuació del 2011
1. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
1.1- CURSOS, XERRADES I SORTIDES
• ACTIVITATS D'ACCIÓ AMBIENTAL
Les activitats d’acció ambiental contribueixen a donar a conèixer els àmbits treballats 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 2011 han estat:
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. Organitzadors. Lloc.
18/01 Xerrada Quart Cinturó. Unió de Pagesos. Sabadell.
Xerrada ”Impactes dels golfs i experiència de la lluita de Torrebonica”. Plataforma per una
6/02
alternativa al golf de Matadepera. Matadepera.
20/02 Medi Natural i Sostenibilitat. ERC Vallès Occidental. El Marquet de les Roques.
23/02 ADENC i Gallecs. IES Rubió i Tudurí. Consorci de l'espai rural de Gallecs (Mollet del Vallès).
Jornades Territori i Energia. Campanya Conra el Quart Cinturó. Ecologistes en Acció i
5/03
d'altres. Barcelona.
15/03 El Quart Cinturó, més mort que viu, malgrat les aparences. Casal Can Capablanca. Sabadell.
Energia, recurs finit. Per què i com estalviar-ne?. Centre de Formació d'Adults l'Alzina de
13/04
Cerdanyola. Cerdanyola del Vallès. 2 sessions.
5/5
“Fes reviure el Ripoll!”. Mercat de Sant Joan. Sabadell.
28/05 II Jornades de custòdia fluvial i participació social. Associació Hàbitats. Bigues i Riells.
Compareixença en la Ponència parlamentària del projecte de llei de promoció de l'activitat
15/09
econòmica. Parlament de Catalunya (Barcelona).
Un any i mig després, el projecte de reparcel·lació del Castell definitivament anul·lat. Quines
28/10
en són les conseqüències? GEPS i ADENC. Sentmenat.
•
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•ACTIVITATS DE BOTÀNICA
El grup de botànica de l'ADENC, l'Esbarzer, ha organitzat dos cicles de sortides, les d'hivernprimavera i les de tardor.
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
20/03
Zona volcànica de la Garrotxa (la Garrotxa)
9/04
Parc Natural del massís del Montgrí i Baix Ter (l'Alt Empordà)
21/5
L'altiplà dels Motllats (el Baix camp)
4/06
L'entorn de l'estany de Banyoles (el Pla de l'Estany)
9/07
La vall de Querol (Cerdanya)
Cicle de tardor
Sortides
24/09
El cap de Salou (Tarragonès)
22/10
La vegetació de Sant Salvador de les Espases (Vallès Occidental)
19/11
Collserola (Barcelonès i Vallès Occidental)
•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
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Cens de gamarús a Sant Llorenç del Munt (Vallès Occidental). Anul·lada.
El Garraf
Estepes de Lleida (l'Urgell i la Segarra)
Sortida al Pallars Sobirà.
Sortides
La Sauva Negra (el Moianès). Interrompuda per la pluja.
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Curs d'identificació de cant d'ocells
Els dies 25 i 26 de febrer el grup d'ornitologia va organitzar un curs d'identificació de cant d'ocells. La
xerrada teòrica fou el primer dia, i les pràctiques (al Rodal de Sabadell) el segon.
•

•ACTIVITATS D'AGRICULTURA ECOLÒGICA
El grup d'agricultura ecològica, l'Aixada, ha continuat realitzant treballs a la parcel·la d'horta
municipal a Can Roquetes, cedida per l'Ajuntament.

•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
13/02
Taller de construcció de caixes niu
13/03
Anem a penjar les caixes niu
3/04
Excursió al Rodal de Sabadell. Anul·lada.
29/05
Observació de papallones.
Cicle de tardor
Sortides
15/10
Anem a trobar bolets. Anul·lada.
•ACTIVITATS D'OBSERVACIÓ DE PAPALLONES I LIBÈL·LULES
El grup d'estudi d'amfibis i ecosistemes fluvials (Ofegabous) i el grup papallones han organitzat
diverses activitats durant la primavera:
Data
Activitat
19/06
Sortida de papallones a la serra de l'Obac
8/07
Xerrada sobre libèl·lules a la serra de l'Obac
10/07
Sortida de libèl·lules a la serra de l'Obac

•CURS D'INICIACIÓ A LES TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA EN L'ÀMBIT FLUVIAL
L’Asociación Española de Ingeniería del Paisaje i l'ADENC van organitzar els dies 24, 25 i 26 un
curs d’introducció en els coneixements teòrics i pràctics de les tècniques de bioenginyeria per la
recuperació, millora i restauració dels rius. El primer dia, es destinà a la part teòrica i es realitzà a la
seu del Consorci per la defensa de la conca del riu Besòs. Les pràctiques, els dos darrers dies, es
realitzaren en l'àmbit on l'ADENC està executant el projecte de recuperació d'un tram del Ripoll. Les
pràctiques es concretaren en manipulacions i construccions de diverses tècniques: krainer, plant
carpet, feixines, fiber rolls... Es van instal·lar una sèrie d’estructures al tram de riu adoptat amb els
objectius de reduir l’erosió a determinats trams de la riba, evitar que el riu es desplaci cap al mur de
formigó que hi ha a la banda esquerra i augmentar la seva diversitat d’hàbitats. L'oferta del curs
resultà insuficient per cobrir la demanda de places.
•CICLE DE TALLERS D'AUTOABASTIMENT
Aquest cicle de tallers pretén acostar els participants al coneixement de diferents tècniques per
autoabastir-se d'alguns productes. Finalment només s'organitzà un taller.
Data

Activitat
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Taller d'elaboració de cervesa.

•CONFERÈNCIA INAUGURAL
Enguany la conferència inaugural, el 15 de febrer, va anar a càrrec del Dr.Arcadi Oliveres, activista
de la justícia social i la pau, amb la presentació “La crisi té respostes”.
• 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, botànica i
ornitologia. Aquest any el grup de joves de l'ADENC ha participat activament en l’organització i
execució del projecte "Fes reviure el Ripoll!" i de les activitats complementàries.

•HORES CARGOL
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L'Hora Cargol és un format de 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
4/03
Turisme: oportunitats i amenaces per la sostenibilitat. Joan Morales, director de la
revista Descobrir.
18/03
El dret a l'autonomia i autoproducció energètica. Jordi Miralles, president de la Fundació
Terra.
1/04
Transport públic al Vallès. Ricard Riol, president de la PTP.
6/05
Com fotografiar papallones. José Manuel Sesma, naturalista.
20/05
Viure el paisatge. Manel Soria, fotògraf naturalista.
23/09
Fes reviure el Ripoll!. Anul·lada.
21/10
On belluga la cua l'ADENC per accentuar canvis de models? Acció Territorial de
l'ADENC.
11/11
El repte de la sobirania alimentària. Gustau Duch, veterinari i membre de “Sobirania
alimentària”.
25/11
La xarxa internacional dels pobles i ciutats en transició: una proposta concreta per
transformar la crisi en una oportunitat de canvi positiu i constructiu. Antonio Scotti, de
“Barcelona en transició”.

•ALTRES ACTIVITATS
Sant Jordi
La festa del llibre cau enmig de Setmana Santa. Es decideix no muntar parada.
•

Festa al Parc Central
Diumenge 3 d'abril es va participar en la celebració del dia de la Terra al Parc Central del Vallès amb
el taller ”Coneix les plantes de la ribera del riu Ripoll”.
•

Fira de Medi Ambient de Terrassa
Enguany s'anava a participar a la Fira de Medi Ambient de Terrassa però aquesta va ser anul·lada
per pluja (5 de juny).
•

1.2- EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES D’ENSENYAMENT
• PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ADENC
Aquest any s'han elaborat dos fulletons digitals amb l'oferta d'educació ambiental per als centres
d'ensenyament: un per primària i un per secundària. A primària s'ofereixen 5 activitats a l'aula ( Joc
de la mobilitat sostenible i segura, Descobrim els ocells, L'aigua que vivim, Bolets a l'aula, i Una gla,
un arbre) i 4 itineraris de descoberta (Camps i boscos del rodal, Els ocells a la ciutat, El riu Ripoll, i
3
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El riu Llobregat). Per a secundària, s'ofereixen 6 activitats a l'aula (Joc de la mobilitat sostenible i
segura, Joc “Rodals i ciutats, l'equilibri és possible”, l'Acció Territorial a l'ADENC, I després d'un
incendi, què?, Energia: recurs i estalvi, Bolets a l'aula) i 4 itineraris de descoberta (El medi natural
del Vallès, L'estat ecològic del riu Ripoll, Identifiquem les roques i El Parc Agroforestal de Terrassa).
També s'ofereixen recursos digitals gratuïts, distribuïts a través del web.
S'ha fet arribar la proposta als centres d’ensenyament de la comarca i al professorat que participa
amb l'entitat.
Durant el curs 2010-11 les activitats privades demanades han estat: Bolets a l'aula (10), El riu
Llobregat, com és i com està (4), Estat ecològic del riu Ripoll (2), Les roques i les estructures
sedimentàries (2), Visita a la mostra de bolets (2), Energia recurs i estalvi (5) i El Parc Agroforestal
de Terrassa (1). En total 26 grups classe, uns 640 alumnes, de diferents municipis del Vallès.

• PROGRAMA “CIUTAT I ESCOLA”. TALLERS I XERRADES AMB L'AJUNTAMENT DE
SABADELL
Durant el curs 2010-11 es van realitzar 52 activitats als centres d'ensenyament de Sabadell, en
contracte amb l'Ajuntament, i hi han participat 1.353 alumnes de 23 centres d'ensenyament
diferents..
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 28 activitats i uns 719 alumnes. Per
secundària, s'han realitzat les activitats: El medi natural del Vallès; Els ocells a la ciutat, Els incendis
forestals; Estat ecològic del riu Ripoll i la Visita a la Mostra de bolets. En total 24 activitats i uns 634
alumnes.

• AJUNTAMENT DE TERRASSAAquest curs 2010-11 s'han realitzat 17 activitats a centres
d'ensenyament de Terrassa, en contracte amb l'Ajuntament del municipi. Hi han participat un
total de 426 alumnes. Concretament s'han desenvolupat els tallers de Bolets a l'aula, Incendis
forestals i el joc Rodals i Ciutats. L'itinerari El Parc Agroforestal de Terrassa va ser anul·lat en
dues ocasions per pluja.
• PROJECTES D'APRENENTATGE SERVEI
Projecte SABA: Projecte inicial l'any 2007 conjuntament entre instituts de secundària de Sabadell,
l'Ajuntament i diferents associacions del municipi, que permet que un grup d'alumnes d'ESO amb
dificultats d'aprenentatge puguin dur a terme un procés “d'aprenentatge servei” més enllà de l'escola.
Possibilita a aquests infants a col·laborar amb les entitats essent beneficiós per ambdues parts. El
curs 2011-12 hem acollit dos alumnes dels IES Ferran Casablancas i Vallès, en Gerard Maeso i en
Marc Molina que han col·laborat amb l'oficina tècnica. Al curs 2011-12 en Kevin Granada, de l'IES
Vallès ha començat a col·laborar amb l'oficina.
Som Natura: Projecte d'aprenentatge servei de l'escola Xalest i de l'ADENC, en què en el curs 20102011 han participat dos grups de Xalest, desenvolupant tasques de voluntariat relacionades amb el
projecte “Fes reviure el Ripoll”. L'ADENC hi aporta el monitor i material necessari.
Col·laboració amb l'EEE Xaloc: Enguany hem formalitzat un conveni per a regular la col·laboració
que ja fa anys que realitzem l'ADENC i l'Escola d'Educació Especial Xaloc. Enguany els alumnes
han participat en el projecte “Fes Reviure el Ripoll”.

• 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 2010-11 s'han
realitzat un total de 8 assessoraments als centres: Escola Amadeu Vives, Escola la Roureda,
Escola Teresa Claramunt, A. P. Sant Nicolau, CEIF Creu Alta, Col·legi Sagrada Família, Escola
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Tarrés i FPEVB - La Immaculada. Per al curs 2011-12 és previst realitzar 9 assessoraments més.

1.3- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
• CAMPANYA UNA GLA, UN ARBRE
Aquesta campanya iniciada fa més de 28 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 el tema 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 13 centres d'ensenyament, tant de primària com de secundària, amb més de 1.000 alumnes
participants.

•CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS PER ALS SOCIS DEL CLUB NATACIÓ
SABADELL
S'ha realitzat una col·laboració amb la Fundació Club Natació Sabadell (FCNS) en què l'ADENC ha
elaborat una campanya de prevenció de residus destinada als socis del Club. Fruit d'aquesta
col·laboració, la FCNS ha lliurat a l'ADENC uns boc'n roll que hem pogut oferir als socis.
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

•FIRA ACTIVA'T PEL MEDI AMBIENT A TERRASSA
La fira Activa't pel medi ambient 2011 es va organitzar per a ser realitzada el dia 5 de juny de 2011,
a Vallparadís, en el marc de la Festa del Medi Ambient que organitza l'Ajuntament de Terrassa.
Aquesta Festa fou anul·lada pel propi Ajuntament per risc de pluja.
Així doncs que es va cercar una nova data per a la realització d'aquesta fira. Es va acordar realitzarla en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que organitzava el propi Ajuntament.
La data escollida va ser el 24 de setembre a la tarda, a la plaça Vella de Terrassa. Les inclemències
del temps (risc de precipitacions importants) lligat a la manca d'infraestructura suficient (dues
terceres parts dels firaires no disposaven de carpa), però, van fer que l'organització decidís anul·lar
novament aquesta fira.

1.4- EXPOSICIONS
• 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: va 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. Durant el 2011 l'exposició es va
poder veure a Terrassa: de l'11 i fins al 22 de gener a la Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de
les Lletres, 1). Amb aquesta itinerança, s'ha conclòs el cicle que va iniciar al 2010.
• EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA V INSTANTS DE NATURA
Durant el 2011, l'Exposició V Instants de Natura, que recull les millors fotografies d'aquesta V edició
del concurs de fotografia Instants de Natura ha visitat: Granollers (del 21 de gener al 6 de març, al
Museu de Granollers Ciències Naturals la Tela, Barcelona (del 30 d'abril al 25 de maig, a la Fàbrica
del Sol), Castellar del Vallès (del 31 de maig al 14 de juny, a l'Espai Sales del Mirador), Sant Llorenç
Savall (del 10 de setembre al 30 d'octubre, al Marquet de les Roques), i Terrassa (del 5 al 21 de
desembre, al Centre Excursionista de Terrassa). Aquesta activitat està coorganitzada per l'ADENC i
L'Obra Social d'Unnim Caixa.
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1.5. PROJECTE “FES REVIURE EL RIPOLL!”
Durant l’any 2011 l’ADENC ha continuat treballant intensament en el projecte “Fes Reviure el Ripoll!”
iniciat el 2009 i que ha finalitzat la seva primera fase aquest any. El projecte persegueix dos
objectius principals: en primer lloc, contribuir a la recuperació de l’ecosistema fluvial, i en segon lloc,
donar a conèixer els valors dels ecosistemes fluvials al conjunt de la ciutadania. L’àmbit del projecte
és el tram que va des de la passera de Sant Vicenç de Jonqueres fins a l’assut del molí de l’Amat.
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

Durant el 2011 s’ha dut a terme diverses actuacions:
Al febrer s’ha realitzat un curs d’iniciació a les tècniques de bioenginyeria en l’àmbit fluvial, organitzat
conjuntament amb l’Asociación Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP), destinat a persones que
es volien formar específicament en el maneig de les tècniques de bioenginyeria.
Durant els mesos d’hivern i primavera s’han fet quatre plantades populars. A la festa del riu, al maig,
també s’ha fet una plantada i, per acabar de plantar totes les plantes previstes al projecte, s’ha
realitzat una última plantada d’helòfits, amb un grup de voluntaris, al juliol. En total, al llarg del 2011
s’han plantat uns 7.750 peus d’espècies diverses.
Durant els mesos de primavera, estiu i principis de tardor, s’han dut a terme tasques de
manteniment del tram adoptat: eliminació de canyes i reg. APRESLAN ha col·laborat en aquesta
campanya de manteniment. També s’ha continuat fent el seguiment de l’estat ecològic a la
primavera i a la tardor.
A més de la participació de Xalest i Xaloc, el 28 i 29 de juliol un grup de 15 persones provinents d'un
camp de treball organitzat per la Fundació Catalana de l'Esplai van estar col·laborant en les tasques
de manteniment (reg i eliminació de plantes al·lòctones).
A partir del 25 de febrer i fins mitjans de juliol l’exposició ““Fes reviure el Ripoll. Un projecte de
recuperació ecològica del riu, un projecte de ciutat”, ha anat itinerant per diversos centres cívics,
biblioteques i altres espais.
Finalment, a la tardor s’ha organitzat una jornada de neteja i una trobada de voluntariat per valorar el
resultat de les actuacions fetes durant els dos anys que ha durat la primera fase del projecte i per
parlar dels nous reptes que cal encarar a la segona fase.
Les principals actuacions que s’han dut a terme es resumeixen en la taula següent:
Data
Activitats
16 de gener
Plantada popular
20 de febrer
Plantada popular
24, 25 i 26 de febrer Curs de bioenginyeria
25 de febrer
Inauguració de l'exposició “Fes reviure el Ripoll. Un projecte de recuperació
ecològica del riu, un projecte de ciutat”
27 de març
Plantada popular
3 d’abril
Seguiment de l’estat ecològic del riu
15 de maig
Festa del riu
16 de juliol
Plantada amb grup de voluntaris
23 de setembre
Trobada de voluntariat
9 d’octubre
Seguiment de l’estat ecològic del riu
23 d’octubre
Jornada de neteja de la llera
El projecte ha continuat comptant amb la participació de la ciutadania tant a nivell individual com a
nivell d’entitats. Es comptabilitza que són unes 2.500 les persones que, en graus diferents, hi han
participat i una trentena les entitats que han col·laborat en algun moment amb el projecte.
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La primera fase del projecte ha estat finançada per l'Agència Catalana de l’aigua; l'Obra Social
d'Unnim; 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.
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A partir de juliol de 2011 s’ha començat a treballar en la planificació i redacció de la segona fase del
projecte destinada a fomentar la fauna del riu, especialment els amfibis, i que està finançada per
l’Obra Social d’Unnim Caixa, finançament obtingut a través dels conveni entre la Confederació de
caixes d'estalvi i la Generalitat de Catalunya.
EXPOSICIÓ “FES REVIURE EL RIPOLL!”
Durant el 2011 es va enllestir i inaugurar l'exposició “Fes reviure el Ripoll! Un projecte de
recuperació ecològica del riu, un projecte de ciutat”. L'exposició s'ha pogut visitar arreu de Sabadell i
municipis propers: Casal Pere Quart (del 25 al 27 de febrer, inauguració), Centre Cívic Can
Puiggener (del 27 de febrer al 13 de març), Centre Cívic Can Balsach (del 14 al 27 de març),
Granollers (el 18 de març), Centre Cívic Can Rull (Del 28 de març al 10 d'abril), Centre Cívic
Concòrdia (De l'11 d'abril a l'1 de maig), Mercat Sant Joan (del 2 al 14 de maig), Biblioteca Nord (del
17 al 30 de maig), Biblioteca Sud (de l'1 al 26 de juny), Centre Cívic Sant Oleguer (del 27 de juny al
10 de juliol), Biblioteca Vapor Badia (del 6 de setembre al 2 d'octubre) i el rectorat de la UAB (del 3
al 30 d'octubre).

2. ACCIÓ AMBIENTAL
L'activitat s'ha vist sensiblement alterada per la reducció de dedicacions des de l'oficina a causa de
la reestructuració organitzativa. Aquest any i a grans trets hem viscut:
−
conseqüències de la tramitació i contenciós contra l'estudi informatiu del Quart Cinturó
−
incidència de les modificacions de la legislació ambiental integrada en els avantprojectes i
projectes de llei anomenades òmnibus (per la gran quantitat de normes modificades en el
marc de 5 projectes de llei)
−
participació en el procés d'elaboració del Pla de Suport del Tercer Sector Ambiental
(PSTSA), impulsat pel DTES
−
dinamització de l'eix energètic, a través de la prospecció per l'organització d'un gran fòrum de
debat i de la dinamització de l'acció conjunta d'entitats en el procés ambiental inicial de
tramitació del nou Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC)
−
reclamació de desplegament del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de
Barcelona (PTMB)
−
divulgació de la proposta de la Dorsal Ferroviària
Els grups de Territori i d’Acció Ambiental han continuat funcionat de manera virtual en
comunicacions electròniques i en interlocucions directes per centres d'interès, i amb algunes
reunions presencials puntuals.

2.1- Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTMB)
El PTMB fou aprovat el 2010, en la qual s'inclou la formulació 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. Aquest han estat els eixos bàsics que hem estat defensant en la
reclamació del seu desplegament davant diferents instàncies, tot i que caldria iniciar una campanya
entre entitats i dirigida a pressionar les institucions perquè el Pla Director Urbanístic i el Pla de
Mobilitat iniciessin la seva redacció..

2.2- Campanya Contra el Quart Cinturó
•

Tasques de portaveu i de preparació de les notes de premsa de la CCQC.
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Seguiment tramitació pressupostos generals de l’estat 2011.
Seguiment de l'estat d'execució del tram Abrera-Terrassa. Les baixes dotacions només permeten el
pagament d'expropiacions i treballs inicials de la desviació de serveis afectats pel nus d'enllaç amb
la C16.
•Coordinació entrevistes de la CCQC amb grups parlamentaris i altres agents.
•Coordinació de les itineràncies de l'exposició “Així és el Quart Cinturó”. Gener a Granollers, març a
Sabadell (Can Capablanca).
•Xerrades informatives.
•Seguiment de les reunions de coordinació de la Campanya (4).
•Seguiment de l'evolució del corredor FERRMED.
•Seguiment del disseny, impressió i distribució dels calendaris 2011 i 2012.
•Seguiment sol·licitud reunió amb Ministerio de Fomento.
•Seguiment tramitació ambiental MMARM de l'estudi informatiu del cierre (Terrassa-Granollers).
Interposició d'un contenciós administratiu contra la desestimació del recurs.
•Seguiment queixa al Síndic de Greuges per la inadaptació de les al·legacions de la Direcció General
de Carreteres al PTMB.
•Formulació i seguiment queixa al Síndic de Greuges per les dificultats d'accés a informació
ambiental relacionada amb el Quart Cinturó imposades erp la Direcció General de Carreteres.
•
•
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2.3- Proposta Dorsal Ferroviària
•

Coordinació edició tríptic de difusió. Divulgació de la 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. Tancament per la sentència desestimatòria (qüestions formals).
•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. Inici tramitació ambiental
nou projecte a finals del 2011 (1 carril per sentit).
•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.
Projectes aturats per manca de disponibilitat pressupostària.
•Seguiment Martorell -Olesa de Montserrat C-55 (nova autovia marge esquerra Llobregat).
Coordinació amb ANDA (Abrera) i Revolució Verda (Olesa de Montserrat). Projecte aturat.
•Seguiment de l’ampliació C-58 a 3 carrils i construcció de laterals entre Sabadell i Terrassa.
Projecte aturat.
•Seguiment del carril bus-VAO a la mitgera de la C58 entre Cerdanyola i Barcelona. Alentiment
execució per manca de disponibilitat pressupostària.
•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. Inici de la tramitació ambiental del tram de Sant Cugat.
•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. Inici
execució obres i campanya de denúncia dels impactes conjunt amb altres entitats.
•Seguiment del projecte de gasoducte ramal Besòs. Executat.
•Seguiment de les accions impulsades per TramVallès (plataforma d'entitats en la defensa i
promoció d'una xarxa de tramvies al Vallès). Suport a accions de divulgació i promoció impulsades
per la PTP.
•
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Seguiment de l'execució de les obres de la Ronda Oest de Sabadell. Obra executada. Suport a les
accions de denúncia dels impactes.
•Seguiment de l'estudi informatiu de l'ampliació de la B-124. Nou encàrrec de redacció.
•Seguiment de tramitació ambiental del nou Pla Director d'Infraestructures.
•

2.5- Energia.
Prospecció per l'organització d'un gran fòrum de debat i concertació de nou model energètic a
Catalunya. Interès de diverses entitats, malgrat que la via proposada decau per manca de dedicació
i disponibilitat pressupostària.
•Dinamització de l'acció conjunta d'entitats en el procés ambiental inicial de tramitació del nou Pla de
l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC). Coordinació per la presentació de
suggeriments a l'ISA preliminar.
•Seguiment tramitació implantació d'una planta de biomassa a la Garriga.
•Seguiment i coordinació amb altres entitats dels impactes i execució d'obres del gasoducte
Martorell-Figueres.
•Suport a les campanyes de rebuig a la generació d'energia en centrals nuclears.
•
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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.
•Seguiment de la comissió consultiva i de la comissió per la redacció i adhesió de la Carta Europea
de Turisme Sostenible. Implicació baixa.
•Seguiment de regulació d'activitats al Parc Natural.

2.7- 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. Desestimació per qüestions formals.
•Seguiment de les incidències per l'abocament d’aigües residuals del centre de convencions i hotel.
•Seguiment dels expedients de modificació de la concessió d'aigües al RCGP.
•

2.8- Camp de golf de Vilalba
Col·laboració amb la Plataforma Salvem Vilalba.
•Seguiment tramitació administrativa concessions.
•Col·laboració en la difusió de notes de premsa.

2.9- Sentmenat
Accions coordinades amb GEPS.
•Seguiment del projecte d’urbanització i execució d’obres Pla Parcial El Castell.
•Seguiment de l'execució de la sentència i 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 noves actuacions administratives i contencioses. Col·laboració en la recerca de recursos
econòmics per fer front a les despeses de defensa jurídica. Coordinació d'accions i reunions amb
ajuntament i defensa jurídica. Xerrades informatives sobre la sentència i la seva execució.
•Seguiment
de la tramitació ambiental i urbanística de la modificació del PGOU a Can Clapers i
carretera de Caldes, i de l'article 152.

2.10- Sabadell
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Participació en la Taula del Rodal, i en el Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic.
Seguiment obres perllongament FGC (paral·lització encoberta).
•Suport a la campanya d'oposició a la implantació d'Ikea.
•
•

2.11- 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 suport a la Plataforma Stop Kàrting. Suport al
contenciós administratiu contra la modificació puntual del PGOU i del Pla Especial. Reunions amb
altres ens opositors, amb administracions promotores, grups parlamentaris i amb l'assessor jurídic
de la Plataforma. Presentació d'un contenciós administratiu contra la modificació del Pla de la Xarxa
de Tecnificació Esportiva de Catalunya; seguiment per aconseguir l'assistència jurídica gratuïta.
Queixa davant el Síndic de Greuges per les dificultats per accedir a l'assistència jurídica gratuïta
•Seguiment de la modificació puntual del PGOM en l'àmbit Breinco-Culebras. Observacions en el
tràmit de consultes ambientals.
•
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2.12- Sant Cugat del Vallès
•

Seguiment de la tramitació urbanística de planejament associat a la Torre Negra.

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

2.14- Terrassa
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.
•

2.15- Cerdanyola del Vallès
Accions realitzades en coordinació amb l'Associació Via Verda Cerdanyola
•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/Parc de l'Alba, i nova tramitació per la
sentència anul·latòria del planejament.

2.16- Modificacions legislatives òmnibus
Accions realitzades en coordinació entre les entitats ADENC-EdC, Associació de Naturalistes de
Girona-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya (EeAC), Ecologistes de
Catalunya (EdC), Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d’Osona,IAEDEN-EdC, IPCENAEdC, SEO/BirdLife, WWF.
•Seguiment tramitació de l'avantprojecte de modificació de lleis (anomenat òmnibus). Suggeriments.
Campanya de comunicació, roda de premsa i denúncia.
•Seguiment tramitació parlamentària dels projectes de lleis en què es fragmenta l'avantprojecte.
Campanya d'entrevistes parlamentàries i amb representants del govern. Compareixença a la
ponència del projecte de llei de promoció de l'activitat econòmica. Campanya de denúncia davant
administració de l'estat i davant Unió Europea (a través de SEO/BirdLife)..
•Seguiment de la tramitació del decret llei per la desclassificació i captura de fringíl·lids. Campanya
política de pressió. Campanya de comunicació i denúncia.

2.17- Altres
•
•

Seguiment dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Seguiment tramitació de la planta de valorització de terres d'Ullastrell.
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Assessoraments al Grup Ornitològic del Tenes pel seguiment de conflictes ambientals a la conca
del Tenes (abocaments de terres, ocupacions i vessaments en domini públic hidràulic).
•Seguiment del projecte d'endegament del Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana.
•Seguiment del procés d'elaboració de la carta del paisatge de la Vall del Tenes.
•Seguiment de l'aplicatiu d'avaluació ambiental del plans i programes i d'impacte ambiental de
projectes (identificació d'expedients per centres d'interès).
•6 entrevistes amb grups d'estudiants en treballs de recerca o universitaris.
•Tasques de portaveu de l'ADENC, CCQC i col·lectiu d'entitats contraris a les modificacions de les
lleis òmnibus 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 web de l'ADENC.
•Suport en treballs de documentació i seguiment de l'elaboració de l'exposició “Fes reviure el Ripoll!
Un projecte de recuperació ecològica del riu, un projecte de ciutat”. Coordinació tancament exposició
i itineràncies, i muntatges i desmuntatges de l'exposició.
•Suport a Via Vallès.
•Assessorament al col·lectiu de cal Piella (la Llagosta).
•Participació en el procés de definició de l'estratègia catalana per la conferència Rio+20.
•Participació en l'assemblea d'EdC del mes de maig a Figueres i assistència als consells.
Participació en el procés participatiu per l'elaboració del Pla estratègic d'EdC.
•Promoció i comunicat de suport “Manifestacions globals del 15 d'octubre. Crida a la reflexió i
mobilització per un sistema econòmic global més just.”
•
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2.18- 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); Departament de Territori i Sostenibilitat (Conselleria, Secretaria de Territori i Mobilitat,
Direcció General de Carreteres, Direcció General de Transport, GISA, ATM, Institut d'Estudis
Territorials, Secretaria de Sostenibilitat, Direcció General de Polítiques Ambientals, Direcció General
de Qualitat Ambiental, Educació Ambiental, Oficina pel Canvi Climàtic, Agència Catalana de l'Aigua,
Agència de Residus de Catalunya); Departament de Governació i Relacions Institucionals;
Departament de Benestar Social i Família; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (Conselleria, Direcció General de Medi Natural); Diputació de Barcelona
(Àrea de Medi Ambient, Àrea d'Espais Naturals, Comissió Consultiva del PN de Sant Llorenç del
Munt, Comissió Carta Europea de Turisme Sostenible del PN de Sant Llorenç del Munt); Ministerio
de Fomento (Secretaria de Estado de Planificación e Infraestructuras, Demarcación de Carreteras
en Cataluña, Delegación del Ministerio de Fomento a Catalunya); Ministerio de Medio Ambiente
(Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental); 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 Catalunya-Esquerra
Unida i Alternativa, Ciutadans, Solidaritat Catalana); formacions polítiques no parlamentàries
(Entesa per Sabadell, Altraveu, Candidatures Alternatives del Vallès, CUP); Unió de Pagesos;
ASAJA; JARC; Assemblea Pagesa; Comissions Obreres; Universitat Autònoma de Barcelona;
Universitat de Barcelona; i ajuntaments de Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Granollers,
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Perpètua
de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Viladecavalls.
Alhora, s’han realitzat contactes i/o assessoraments amb diverses entitats: Societat Catalana
d’Ordenació del Territori, Museu de Granollers, DEPANA, PTP, 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, GPENAT, Ara o Mai, Ateneu
Candela, Castellar Sostenible, Associació de Veïns Sabadell Nord, Plataforma Sant Julià,
Plataforma Stop Kàrting Llinars, Coordinadora “Preservem El Maresme”, AUS (Arquitectes i
Sostenibilitat), CUP Sant Celoni, CAJEI, Associació de Naturalistes de Girona-EdC, CEPA-EdC,
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DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya (EeAC), Ecologistes de Catalunya (EdC), Grup de
Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d’Osona,IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF,
Greenpeace, BACC, Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, Xarxa de Custòdia de Territori.
Així mateix, s'han tingut reunions amb altres entitats del tercer sector ambiental en el marc del
procés de consolidació del l'Obrador del 3r sector ambiental, en el marc del procés d'elaboració del
Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i en
el marc de les trammitacions i processos participatius del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire i en el
Pla de l'energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.
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 organitzà el maig una convenció del sector
ambiental. Aquesta convenció inicià un procés constitutiu que desembocà en la constitució formal de
l'Obrador el novembre. L'Obrador ha comptat a partir del juliol amb un coordinador amb dedicació
parcial, una estructura 2.0 (web, facebook, twitter). Dins l'Obrador una comissió ha estat treballant
per aconseguir l'accés de les entitats ambientals catalanes als recursos provinents del 0,7% de
l'IRPF i la gestió d'una part d'aquests recursos a la Generalitat de Catalunya Reunions amb
formacions parlamentàries i amb representació al Congreso). Aquesta campanya s'està coordinant
amb la Taula del Tercer Sector Social i amb la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament.
L'Obrador també ha centrat la seva acció en el seguiment dels pressupostos de la Generalitat
(gestions per recuperar la davallada de les partides socioamebientals) i en l'ordenació de les
subvencions públiques (programació, objectivació dels criteris...), així com en la prospecció de fons
de finançament privat per al sector.
Enguany el seguiment del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Boletín Oficial del Estado,
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona s'ha realitzat de manera menys sistematizada per manca
de disponibilitat. S'han continuat realitzant les tasques 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.

•CENS D'OCELLS DEL RIPOLL
Durant l'any 2011 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.

•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.
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4. PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ
• ECOADENC I ECOBREUS
Enguany s’han editat 2 números de l’Ecoadenc i 3 de l’Ecobreus.
• WEB ADENC.CAT
S’ha realitzat el manteniment i actualització de la pàgina web

•MITJANS DE COMUNICACIÓ
Elaboració, suport d'edició i distribució de notes de premsa de Via Vallès (7) i ADENC (41, inclouen
notes de Stop Kàrting LLinars, i col·lectiu d'entitats contraris a les modificacions de les lleis
òmnibus). Tramesa d'agenda setmanal. Atenció telefònica a mitjans escrits i de ràdio. Atenció
presencial a mitjans audiovisuals (a l'ADENC i a diferents indrets del Vallès).

•PUBLICACIÓ “CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA”

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

El 2010 l'ADENC aconsegueix 4.000 euros en la convocatòria dels Premis de l'Obra Social de Caixa
Sabadell per una compilació d'articles sobre mobilitat i sostenibilitat elaborats per membres del grup
de territori de l'ADENC. El 2011 s'elaboren els articles, es revisen i es comença a maquetar la
publicació, que apareixerà el febrer del 2012 en una edició limitada de 200 CD i disponible també al
web de l'ADENC.

5. JUNTA DIRECTIVA I CONSELL
La junta directiva durant el 2011 ha estat formada per:
•
Marta Fernández Prat, Presidenta
•
Robert Hernández Navarro, Sots president
•
Marta Lacruz Sobré, Secretària
•
Alfred Hernàndez Navarro, Tresorer (a partir assemblea de 19/3)
•
Josuè Gibanel Martínez, Tresorer (fins a l'assemblea de 19/3)
•
Mercedes Cerrato Serrano, vocal
•
Elvira Pérez García, Vocal
•
Roser Salas Dalmau, Vocal (a partir assemblea de 19/3)
•
Joan Vallbona, Vocal (fins a l'assemblea de 19/3)
•
Núria Pujol, Vocal (a partir assemblea de 19/3)
La Junta Directiva s'ha reunit periòdicament cada dues setmanes, habitualment els dilluns a partir de
les 7 del vespre. També s'han reunit periòdicament les diferents Comissions de treball (comissions
d'activitats, d'acció ambiental i d'economia).
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 trimestralment els dijous a partir de les set.
La conjuntura econòmica global dels últims anys i en major mesura la d'aquest últim any (2011), ha
produït una nova reducció del nombre de convocatòries de subvencions per part de les diferents
administracions i les de caire privat. A més, gran quantitat de les subvencions sol·licitades han estat
denegades . La reducció de dotació ha comportat la reducció del nombre d'entitats beneficiàries i la
gran concurrència també ha incrementat la competitivitat, si bé cal assenyalar que en la major part
dels casos ha estat impossible contrastar els criteris de valoració amb les puntuacions aconseguides
per tots els concursants, de manera que hem percebut una certa presència de criteris polítics en
l'atorgament. Les subvencions presentades han estat:
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Fundación Biodiversidad - Ayudas 2011
Seguim fent reviure el Ripoll!
Fundación Biodiversidad - Ajuts a actuacions
Mulla't per el Ripoll: Jornada de reg (5 juny)
de voluntariat ambiental en zones humides
Fundación Biodiversidad - Ajuts a actuacions Mulla't per el Ripoll: Jornada de
de voluntariat ambiental en zones humides manteniment (5 desembre)
Generalitat de Catalunya – Joventut
Camp de treball al Ripoll
Generalitat de Catalunya -Benestar Social i
"Voluntaris/àries: de cap al riu Ripoll!"
Família - Foment del voluntariat
Curs “Accés a la informació ambiental i eines
Generalitat de Catalunya -Departament de
TIC per la millora de l'actuació de les entitats
Territori i Sostenibilitat
ambientals ”Dret i medi ambient”
Generalitat de Catalunya - Confederació
Foment de la fauna al riu Ripoll
Caixes – UNNIM
Campanya de neteja de boscos 2011 Generalitat de Catalunya -Confederació
Sensibilització ambiental d’infants i joves
Caixes
envers els ecosistemes forestals del Vallès
Generalitat de Catalunya -Confederació
Jornada sobre els nous models energètics
Caixes
Diputació de Barcelona - Medi ambient
Fes reviure el Ripoll - manteniment
Ajuntament de Sabadell
Programa d'activitats de l'ADENC
Ajuntament de Sabadell, Joventut
Neteja de boscos
Ajuntament de Terrassa
Fira MA
Ajuntament de Terrassa
exposició fotografies
Ajuntament de Sant Cugat - Medi Ambient
Fira Activa't pel Canvi Climàtic 2012
Proposta d'excel·lència ambiental en dos
UNNIM
centres educatius
Catalunya Caixa Obra Social
Ripoll - Riu Tort
Catalunya Caixa Obra Social
Curs Bioenginyeria Riu Tort
IKEA
Campaña “El cambio global”
Recursos d'Educació Ambiental a la Xarxa
PuntCAT 2011
(REAX)
Telefonica- VI Convocatoria Nacional de
Voluntaris al Ripoll
Ayudas a Proyectos Solidarios
Osto Sola - Premis Activarse
Fes reviure el Ripoll!
Global Eco Union - Premis
Fes reviure el Ripoll!

ATORGA
MENT
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No

Des de mitjans del 2011 i preveient les dificultats per tancar l'exercici 2011 i trobar recursos per al
2012, la Junta ha estat promovent accions per la contenció en la despesa i cercar solucions de
captació de noves fonts de finançament per al 2012.

6- OFICINA TÈCNICA
L'any 2011 l'estructura de l'oficina s'aprima per adaptar-la a la disponibilitat pressupostària. A cavall
de gener i febrer de 4 treballadors passa a ser integrada per 2, intentant conservar la màxima
polivalència de la plantilla i amb la consegüent redistribució de tasques en els treballadors que es
mantenen.
•
Renata Longo, coordinadora de l'oficina tècnica (fins a 14 de febrer)
•
Toni Altaió Morral, portaveu i tècnic d'acció ambiental
•
Adelaida Clavaguera Mora, tècnica d'educació ambiental i projectes
•
Eva Carcaño Sobré, administrativa i comptable (fins a 31 gener)
14
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L'ADENC compta a més amb una persona contractada parcialment per les tasques de neteja del
local, Madelin Terrero.
L'oficina tècnica ha comptat amb la participació d'una sèrie de voluntaris i voluntàries que han donat
suport a la realització de l'oficina i de diferents activitats:
•
Mati Asensi
•
Alfred Berenguer
•
Assumpció Carulla, bibliotecària i auxiliar d'activitats
•
Mercè Mañosa
•
Margarida Mas
•
Xavier Miralles
•
Jordi Muñoz, com a col·laborador a l'oficina
•
Inés Navarro
•
Cristina Reverté, com a auxiliar d'activitats
•
Josep Riba

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

En el marc del conveni de pràctiques amb l'IES Rubió i Tudurí, en Vicenç Lladó ha donat suport a
l'oficina i al projecte del Ripoll els mesos de maig i juny.
En el marc de col·laboració amb el departament de justícia l'ADENC ha acollit 4 persones que han
realitzat treballs en benefici de la col·lectivitat amb tasques diverses: elaboració i unificacions de
base de dades, difusió, suport al projecte del Ripoll, i manteniment del local de l'ADENC.
Durant aquest 2011 s'ha participat a uns cursos especialitzats per millorar la formació del personal i
dels membres de la junta. Concretament:
- Curs Recerca de finançament públic i privat. Avalon. Març.
- Curs Fonts de finançament europees: projectes europeus. Avalon: Maig.
- Cinquena diada de tècniques. XCT. Setembre
- Seminari de seguretat jurídica i fiscalitat de la custòdia del territori. XCT. Novembre.

7- GRUPS DE TREBALL
Els grups de treball de l'ADENC són els següents:
Grup d'ornitologia (GOA)
Grup de la campanya Una gla, un arbre
Grup de botànica (l’Esbarzer)
Joves Naturalistes Els Podrits/des
Grup d'estudi de les papallones
Grup de territori
Grup de redacció de l'Ecoadenc
Grup d'activitats amb la canalla
Grup de l'hort (l'Aixada)
Grup de ‘Fes reviure el Ripoll!’
Grup d'ecosistemes aquàtics (Ofegabous)

8- BALANÇ DE SÒCIES I SOCIS
Vàrem començar l'any amb 711 socis. Durant l'exercici han tingut lloc 81 baixes i 16 altes. Això fa
una disminució neta respecte l'any 2010 de 65 associats. La justificació principal de la majoria de les
baixes ha estat l'econòmica.
2010
2011
Altes
24
16
Baixes
64
81
Saldo final
711
646
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9- ORGANISMES, ENTITATS I PLATAFORMES
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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
•Taula de Mobilitat de Sabadell
•Taula del Rodal de Sabadell
•Protocol per a la Sostenibilitat i Canvi Climàtic de Sabadell
•Consell de Medi Ambient de Terrassa
•Assemblea de Caixa Sabadell
•Consell Consultiu de Fundació Caixa Sabadell
•Xarxa d'Entitats Terrassa Educa
•Taula per al desenvolupament sostenible de Catalunya
•Xarxa de Custòdia de Territorial
•Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
•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
•Escola d'Educació Especial XALOC (projecte d'aprenentatge servei)
•IES Valès (projecte SABA d'aprenentatge servei)

9.1- Noves adhesions
L'ADENC s'ha adherit durant l'any 2011 a:
•Manifest unitari de convocatòria en condol amb el Japó i per una transició energètica sense
nuclears ni energies fòssils Barcelona, 17 de març 2010.
•Convocatòria manifestació contra l'energia nuclear a Madrid. Diumenge 20 de març.
•Denúncia a Fiscalia de Medi ambient contra administracions públiques per qualitat de l'aire.
• Campanya per la no renovació del permís de la central nuclear d'Ascó.
• la audició de la UE per la “viabilitat socioeconòmica i les solucions per la pesca artesanal i
costera en la UE en el context de la reforma de la Política Pesquera Comunitària”.
•Adhesió acte fundacional Obrador 25/11/11.
•Suport al model actual d'acolliment realitzat per SCAI.
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10- FINANÇAMENT
Per al desenvolupament de les activitats s'ha rebut el suport públic de la Generalitat de Catalunya
(Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de Benestar Social i Família, Agència
Catalana de l'Aigua), i dels ajuntaments de Sabadell i de Terrassa. Del sector privat s'ha obtingut el
suport d'Arber Surgical SL, de Henkel Ibèrica SA i de l'Obra Social Unnim Caixa. A més, hem
obtingut la col·laboració de Gràfiques Can Rull, Monistrol, Codipre Arts Gràfiques, l'Aliance
Francaise de Sabadell, Recicla'm, Entorn XXI serveis ambientals, Fundació Club Natació Sabadell, i
Drac Telemàtic. GEPS i Campanya Contra el Quart Cinturó han aportat fons per cobrir íntegrament
les despeses de defensa jurídica en les quals estan implicades. Una altra font de finançament
significativa són les quotes d'associat, tot i que cal tenir en compte que alguns socis i sòcies fan
donatius addicionals a la seva quota, i que també s'han obtingut altres donatius provinents dels
apadrinaments del Ripoll (en tots dos casos donatius amb desgravacions fiscals). Finalment altres
fonts de finançament són les quotes d'inscripció a les activitats que organitza l'ADENC i el serveis
prestats d'educació ambiental i exposicions.

Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484
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Informe de tancament 2011
PART I – Administració i gestió
1- Contractacions
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

Nom
Eva Carcaño
Toni Altaió
Adelaida Clavaguera
Madelin Terrero (neteja)
Ana Teresa Perez (neteja)

Tipus de contracte
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Eventual
Eventual

Antiguitat
24/01/2002
17/06/2005
17/05/2004
14/1/2011
9/11/2010

Jornada
27
40
30
4
4

Resum dels canvis en les contractacions:
Eva Carcaño
•Fi de contracte: 31/01/2011
•Ana Teresa Perez
•Fi de contracte: 13/01/2011
•

2- Prevenció de riscos laborals
Al 2011 s'ha tornat a contractar un servei de prevenció de riscos. El cost ha estat menor ja que s'ha reduït la
plantilla (436,34 euros).
3- Criteris comptables
S'han hagut d'imputar unes despeses aquest any 2011 que s'arrossegaven d'exercicis anteriors:
Al febrer de 2010 es va fer un error en la nòmina de la Iolanda Verdugo i se li va pagar més del degut i no es
va solventar. Enguany s'han comptabilitzat com a pèrdua els 151,83 euros que desquadraven en la
comptabilitat.
Les caixes d'estalvi apliquen unes retencions per els beneficis que ens generen els nostres diners, que de fet
no haurien d'aplicar ja que no ho podrem compensar d'Hisenda perquè estem exempts de pagar l'Impost de
Societats. Són quantitats relativament petites, però s'havien anat acumulant al passiu de l'ADENC. Enguany
hem regularitzat aquesta situació, dona-ho com a pèrdua. S'han comptabilitzat 273 euros de pèrdues
provinents d'anys anteriors, i 8,48 euros més, corresponents al 2011.
4- Prorrata de l'IVA
La prorrata definitiva del 2011 ha resultat ser del 24 % (Despesa real de 76 euros sobre 100 d'IVA). La prorrata
de l'exercici anterior era del 33%.

PART II – Resultats financers
1- Estat de comptes
Saldo al banc a 31/12/2011
Caixa
Unnim Banc
Catalunya Caixa
Banc Sabadell
TOTAL

Imports
737,91
43.172,66
524,81
19.805,14
63.502,61

DIPÒSITS A TERMINI
Caixa Sabadell 6 mesos – 18 mesos
FIARE
TOTAL

Imports
5.000,00
3.327,69
8.327,69
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2- Fons de liquiditat
Evolució
Import
2002
199.634,22 €
2003
179.479,11 €
2004
175.879,21 €
2005
188.972,62 €
2006
182.066,94 €
2007
187.719,07 €
2008
187.490,25 €
2009
194.888,46 €
2010
159.888,94 €
2011
174.892,95 € *
* Cal tenir present que inclou ingressos que corresponen a l'any 2012 (inclou tot l'ajut del DTES i de Unnim pel
projecte del Ripoll). Si restem 18000 (DTES) i 38.629,78 (Unnim) queda:
2011
118.263,17 €
3- Tresoreria
Taula dels dels pagaments pendents de subvencions concedides:
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

Entitat
Unnim Obra social - Publicació infrae.
Unnim Obra social - Ripoll Fauna
Generalitat de Catalunya-DMAH Curs profes
2010
Generalitat de Catalunya-DIRIP Pla participació
Generalitat de Catalunya-DIRIP Dret MA
Generalitat de Catalunya-GAP Mostra bolets
Generalitat de Catalunya-ARC Web intercanvi
Generalitat de Catalunya-ACA Projecte Ripoll!
Generalitat de Catalunya-DTES Pla de suport
al tercer sector ambiental
Generalitat de Catalunya-BSF Voluntariat Ripoll
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

de
de
de
de
de

Sabadell - EDA 2011-12
Sabadell - Activitats 2011
Terrassa - 25 anys - Expo fotos
Terrassa - Activitats 2011
Castellar del Vallès - Expo fotos

Atorgat
Data
Q
2010
4.000,00 €
2011 45.000,00 €
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2011

10.979,75 €
1.666,00 €
850,50 €
1.190,00 €
6.009,00 €
34.829,82 €
45.000,00 €

Pendent de cobrar
Q
Data prevista
4.000,00 €
2012
22.500,00 €
?

5489,87
1.666,00 €
255,15 €
110,00 €
1.091,96 €
17.414,91 €
27.000,00 €
18.000,00 €
2011
500,00 €
375,00 €
125,00 €
2011
1.480,00 €
1480
2011
5.000,00 €
5000
antic
1.000,00 €
1000
2011
5.000,00 €
5000
30/06/11 814,20 €
814,20 €
TOTAL PRIVATS 26.500,00 €
TOTAL PÚBLICS 84.822,09 €
TOTALS 111.322,09 €

abril
abril
abril
abril

de
de
de
de
?
?
abril de
?
abril de
?

2012
2012
2012
2012

2012
2012
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4- Balanç 2011

INGRESSOS

Pressupost 2011

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

1 QUOTES DE SOCIS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

22.500,00 €
3.000,00 €
500,00

DONATIUS
Ripoll
Sentmenat
Altres (socis donants + altres)
SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS
Generalitat_A CA
Generalitat_DTES
Generalitat_BSF
Diputació de Barcelona – Presidència
Ajuntament de Sabadell – Reg. Sostenibilitat
Ajuntament de Sabadell – Reg. Joventut
Ajuntament de Terrassa – A ctivitats
SUBVENCIONS I AJUTS PRIVATS
Unnim Obra Social (Ripoll)
Unnim Obra Social
Obra Social Caixa Sabadell – expo fotos
Catalunya Caixa
Confederació de caixes - Unnim Obra Social (Fauna Ripoll)
SERVEIS/ACTIVITATS
Inscripcions a activitats (cursos, sortides)
Educació ambiental privada (escoles)
Ajuntament de Sabadell – Educació A mbiental curs10/11
Ajuntament de Sabadell – Educació A mbiental curs11/12
Ajuntament Terrassa - EA
Ajuntament de Sabadell – Assessorament de l'aigua
Llocs Exposició fotografia de natura
Llocs Exposició Rodals & Ciutats
Parc Central de Vallès
Fundació Club Natació Sabadell - Campanya residus
Fundació Club Natació Sabadell - Casals estiu
ALTRES INGRESSOS
Esponsors puntuals
Venda Material
Actius financers
Altres subvencions i ajuts
Fons de liquiditat
TOTAL INGRESSOS

2.500,00
42.598,91 €
17.414,91

1.500,00
18.184,00
500,00
5.000,00
22.630,00 €
2.500,00
4.000,00
2.130,00
4.000,00
10.000,00
32.756,00 €
5.200,00
2.500,00
6.118,00
6.200,00
1.798,00
690,00
3.000,00
450,00
1.800,00
5.000,00
30.400,00 €
1.500,00
3.000,00
1.500,00
2.500,00
21.900,00
153.884,91 €
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Balanç 2011
21.105,00 €
7.045,00 €
737,00
270,00
6.038,00
54.914,91 €
17.414,91
27.000,00
500,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
12.870,22 €
2.500,00
4.000,00
0,00
0,00
6.370,22
31.768,90 €
6.362,71
3.668,34
6.118,53
1.480,00
3.425,50
710,00
2.270,00
0,00
1.230,00
5.000,00
1.503,82
22.934,93 €
324,00
105,00
605,93
0,00
21.900,00
150.638,96 €

%
93,8
234,8

128,9

56,9

97,0

75,4

97,9
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DESPESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pressupost 2011

DESPESES D'OFICINA i RELACIONS AMB ENTITATS
Personal
Indemnització
Telèfon, fax, correu electrònic i web
Manteniment local
Biblioteca i premsa
Assegurança local
Amortitzacions
Quota Federació Ecologistes de Catalunya
Subscripcions altres entitats
DESPESES DE GESTIÓ
Despeses de Gestoria
Prevenció riscos laborals
Tributs (IVA)
Altres taxes entitat
Despeses Financeres
Despeses excepcionals anys anteriors
DESPESES D'ACTIVITAT
Ponents i col·laboradors
Proveïdors
Despeses directes Ripoll 1
Despeses directes Ripoll 2: Fauna
Altres despeses proveïdors
Difusió – serveis externs
Correus i trameses
Serveis Jurídics
Altres despeses jurídiques
Ecoadenc
Material d'oficina i fotocopiadora
Assegurança activitats
TOTAL DESPESES
diferència

86.234,91 €
57.939,01
21.900,00
2.000,00
150,00
650,00
330,00
690,00
2.245,90
330,00
12.150,00 €
4.500,00
400,00
6.800,00
450,00
55.500,00 €
8.500,00
29.500,00

Adreça social:
Sant Isidre, 140
08208 Sabadell
www.adenc.cat
correu@adenc.cat

Balanç 2011
86.222,73 €
61.007,17
20.350,83
1.740,01
390,77
608,85
340,96
189,14
1.250,00
345,00
12.186,91 €
3.820,44
436,34
6.216,94
60,30
1.378,92
273,97
52.229,32 €
4.255,38

2.000,00
3.300,00
1.200,00
153.884,91 €

29.290,85
4.713,37
4.318,56
1.623,35
795,48
152,65
400,00
2.258,40
3.396,84
1.024,44
150.638,96 €

0,00 €

0,00 €

2.000,00
1.500,00
7.500,00

%
100,0

100,3

94,1

97,9

21

