Memòria d’actuació del 2012
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 2012 han estat:
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

Excursió: El gasoducte a Colobrers
Sortida el 15 de gener per conèixer l'impacte de les obres del gasoducte Martorell-Figueres a un dels
torrents emblemàtics del Rodal de Sabadell.
•

Debat: L’Anella Verda de Terrassa
El 20/10 es va organitzar aquest debat conjuntament entre Ajuntament de Terrassa, ADENC, CET,
Fundació Sant Galderic, Fundació Miquel Agustí - UPC, GPENAT.
•

1r Congrés del tercer sector ambiental de Catalunya. La força social del canvi ambiental
S'ha participat activament al 1r Congrés del tercer sector ambiental de Catalunya. La força social del
canvi ambiental, celebrat el 13 i 14 de desembre de 2012.
•

•CURS L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ AMBIENTAL: UN DRET BÀSIC PER EXERCIR EN EL
CAMÍ DE LA TRANSFORMACIÓ"
Aquest curs ha estat realitzat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, i emmarcat
en les accions derivades del Pla de Suport del Tercer Sector Ambiental 2011-2014.

L'objectiu del curs ha estat definir i executar una acció formativa adreçada a persones
vinculades al teixit ambiental de Catalunya per difondre:
Els drets relacionats amb el medi ambient (accés a la informació, participació pública i accés a la
justícia) que el conveni d'Aarhus integra.
−
Les eines tecnològiques de què disposem per gestionar la informació ambiental.
−
Lles plataformes amb informació ambiental que les administracions posen a disposició a la xarxa.
I fer això mitjançant una aplicació que permeti la formació no presencial i la lliure disposició de tot el
material generat durant el curs a través de la xarxa.
−

De manera paral·lela, la utilització de les TIC per l'organització d'aquest curs no presencial ha servit
per difondre i assajar nous models de comunicació entre les entitats i entre les entitats i
l'administració de la Generalitat de Catalunya que permet tenir reunions no presencials, tot
permetent economies en temps, despesa i emissions de gasos d'efecte hivernacle i possibilitant una
major assistència de convocats.
El curs ha constat de 8 sessions de tres hores cadascuna realitzades els dilluns i dimecres entre els
dies 22 d'octubre i 21 de novembre. El programa del curs ha estat el següent:
Data
Ponències
22/10 Presentació.
El Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental. Iniciatives endegades.

24/10

29/10
5/11
7/11
12/11
21/11

19/11

L'accés a la informació pública. Legislació internacional, europea, espanyola i catalana.
Aproximació i conceptes generals.
Conveni de Aarhus: tres pilars per la democràcia Ambiental. Especial referència als
mecanismes per al seu compliment.
L'accés a la informació ambiental a l'Estat: la llei 27/2006. Casos pràctics de l'accés a la
informació ambiental i jurisprudència.
Sistemes d'informació geogràfica (SIG). Introducció general als diversos sistemes.
Introducció a l'ús i aplicacions pràctiques. Accessibilitat i el SIG i l'aplicació en dispositius
mòbils.
Mecanismes d'accés a la informació ambiental, participació pública, i accés a la justícia ales
institucions europees.
Dades i recursos d'informació medi ambiental oferts per l'Administració General de l'Estat.
L'administració de la Generalitat i la informació ambiental a Catalunya.
L'administració de la Generalitat i la informació ambiental a Catalunya.
Informació territorial de la Diputació de Barcelona a Internet: Projecte SITxell, parcs naturals i
altres.
El paisatge al web de l'Observatori del Paisatge de Catalunya
Quantificació i interpretació de dades ambientals per a l'estudi territorial multiescala.
Mecanismes per eliminar o reduir les barreres econòmiques que obstaculitzen l'accés a la
justícia en medi ambient: assistència jurídica gratuïta, condemna en costes, rescabalament
de les despeses judicials, replantejament de les fiances, taxes i dipòsits.
El repartiment competencial entre els diversos ordres jurisdiccionals. Forma d'accés als
Tribunals. Legitimació. Terminis per l'exercici de les accions. Revisió dels procediments
contenciós-administratiu, penal i civil en relació als litigis ambientals.
Tancament del curs

El curs s'ha impartit en modalitat on line utilitzant una aplicació que permet als participants seguir les
sessions via streaming (com si d'un canal de televisió privat es tractés) gairebé en directe. L'aplicació
també permet als ponents compartir amb la resta de participants les pantalles obertes en el propi
ordinador, de manera que els participants han pogut visualitzar les presentacions o navegacions que
han volgut mostrar els ponents mentre han fet l'explicació. Els assistents han utilitzat un enllaç URL
amb clau d'accés per accedir a les sessions. Els assistents no han pogut fer intervencions
directament als ponents. Les preguntes han estat adreçades a través de correu electrònic a
l'ADENC. En finalitzar cada intervenció dels ponents des de l'ADENC s'han traslladat les preguntes.
La retransmissió en streaming es fonamenta en un enregistrament i posterior retransmissió. Aquest
recurs tecnològic ha permès disposar cada dia d'un enregistrament de les sessions que han pogut
ser recuperades per tots els assistents durant un mínim de 7 dies. A partir d'aquests enregistraments
s'han editat vídeos de cada ponència, s'han pujat al canal de l'ADENC del Youtube i s'han posat a
disposició de la comunitat virtual. Les presentacions utilitzades pels ponents també estan disponibles
a la comunitat virtual.
El nombre d'inscrits al curs ha estat de 51 persones tot i que durant el curs s'han produït 6 baixes
(principalment per imprevistos sorgits amb causes diverses que impossibilitaven el seguiment del
curs). Per tant, el seguiment efectiu del curs ha estat realitzat per 45 persones.
•ACTIVITATS DE BOTÀNICA
El grup de botànica de l'ADENC, l'Esbarzer, ha organitzat dos cicles de sortides:
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
17/03
El torrent de Colobrers i la font de can Moragues.
05/05
Les orquídies de Sant Martí Sacalm
09/06
La serra de finestres (Garrotxa)
01/07
Ulldeter
Cicle de tardor
Sortides
29/09
El Montseny, anul·lada per pluja fina el dia 21/10, i novament anul·lada
per pluja.
27/10
La baga de Peguera
14/11
Sant Pere Sacama

A més ha organitzat una xerrada i passi de fotografies sobre les orquídies el 17 de febrer.
•ACTIVITATS D'ORNITOLOGIA
El grup d'ornitologia de l'ADENC, el GOA, ha organitza dos cicles de sortides:
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
18/02
Estanys de Sils i les Llobateres.
19/05
Espai agrícola de Gallecs.
Cicle de tardor
Sortides
20/10
Parc Agrari Baix Llobregat.
•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 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
17/06
Serra de l'Obac: sortida de papallones
30/06
Serra de l'Obac: sortida de libèl·lules
•CURS: LA CASA AUTOSUFICIENT
Programat del 29/09 al 27/10, cada dissabte al matí, era un curs per difondre coneixements sobre
sostenibilitat i estalvi energètic. Es va haver d'anul·lar per falta d'inscripcions.
•CURS D'INTRODUCCIÓ A LES ENERGIES RENOVABLES
Programat els dies 10,17 i 24 de novembre i 2 de desembre. Curs dedicat al coneixement d'aquestes
energies alternatives i renovables. Es va haver d'anul·lar per falta d'inscripcions.
•ALTRES ACTIVITATS
Sant Jordi.
Es munta la paradeta amb llibres de segona mà i material de l'ADENC, .
•

Festa al Parc Central.
Diumenge 6 de maig es va participar en la celebració amb jocs i informació del projecte “Fes reviure
el Ripoll!”
•

Recorreguts fotogràfics.
Activitat organitzada per l'ADENC, Lluís Brunet (fotògraf professional) i el portal Vilaweb, per posar
en pràctica i ampliar els coneixements fotogràfics mitjançant una temàtica concreta, que presenten
els experts en la matèria i que analitzen amb una visió critica i d'anàlisis, per a poder aprofundir-hi i
treure'n els millors resultats, sobre la base del coneixement. A partir d'aquí poder valorar què volem i
com podem explicar-ho fotogràficament amb imatges. Enguany s'ha organitzat un recorregut el 8 de
juliol al Delta del Llobregat.
•

Festa Major Sabadell
A l'espai de Barraques, elaboració de mini forns solars. Col·laboració amb l'ajuntament amb
l'activitat, demostració estàtica comparativa de la capacitat d'un autobús i del vehicle privat
•

XIS, Mercat d'intercanvi
Difusió i col·laboració a través del portar Ecomercat de l'ADENC.
•

Taller de geolocalització
Amb col·laboració amb l'associació GEPEC, el dimecres 17/10. Taller per aprendre a utilitzar
aplicacions informàtiques per referenciar geogràficament les nostres activitats.
•

Bibicletada pel rodal de Sabadell.
El 27 d'octubre, es va organitzar una bicletada popular per tal de conèixer el rodal i les amenaces
que l'envolten. Organitzada conjuntament amb Escapa Bicicletes.
•

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 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 2011-12 les activitats privades demanades han estat: Bolets a l'aula (6), Estat
ecològic del riu Ripoll (3), Les roques i les estructures sedimentàries (1), Camps i Boscos del Rodal
(4), Una xerrada sobre boscos (2), El Medi Natural del Vallès (2) i Ocells a la ciutat (1). En total 19
grups classe, uns 477 alumnes, de diferents municipis del Vallès.
PROGRAMA “CIUTAT I ESCOLA”. TALLERS I XERRADES AMB L'AJUNTAMENT DE
SABADELL
Durant el curs 2011-12 es van realitzar 15 activitats als centres d'ensenyament de Sabadell, en
contracte amb l'Ajuntament, i hi han participat 397 alumnes de 12 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; i
Els ocells a la ciutat. En total 6 grups classe i uns 154 alumnes. Per secundària, s'han realitzat les
activitats: El medi natural del Vallès; Els incendis forestals; Estat ecològic del riu Ripoll i el taller
Rodals i Ciutats l'equilibri és possible. En total 9 grups classe i uns 243 alumnes.
•

• AJUNTAMENT DE TERRASSA
Aquest curs 2011-12 s'han realitzat 18 activitats a centres d'ensenyament de Terrassa, en contracte
amb l'Ajuntament del municipi. Hi han participat un total de 425 alumnes. Concretament s'han
desenvolupat els tallers de Bolets a l'aula (12), Incendis forestals (3) i l'itinerari El Parc Agroforestal
de Terrassa (3).
• 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 un alumne de l'IES Vallès, en Kevin Granada. Per al curs següent hem
renunciat a la col·laboració en aquest projecte, per les dificultats d'assegurar un bon seguiment per
part nostra.

Som Natura: Projecte d'aprenentatge servei de l'escola Xalest i de l'ADENC, en què en el curs 20112012 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 ha seguit la col·laboració amb l'Escola d'Educació Especial
Xaloc, tot enfortint 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 2011-12 s'han
realitzat un total de 3 assessoraments als centres: Escola Amadeu Vives, Escola Can Llong i Institut
Agustí Serra. Per al curs 2012-13 és previst realitzar 8 assessoraments més.
•

1.3- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
• CAMPANYA UNA GLA, UN ARBRE
Aquesta campanya iniciada fa més de 29 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 4 centres d'ensenyament, amb uns 330 alumnes participants.
•FIRA ACTIVA'T PEL MEDI AMBIEN A SANT CUGAT.
Aquest any la fira es va organitzar pel dia 9 de juny.
•FIRA ACTIVA'T PEL MEDI AMBIENT A TERRASSA
La fira Activa't pel medi ambient s'ha organitzat un any més al Parc de Vallparadís de Terrassa, el
dia 10 de juny de 2012, en el marc de la Festa del Medi Ambient.

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. Durant el 2012 s'ha ampliat l'exposició amb uns plafons específics de Terrassa, en els
que s'analitza l'Anella Verda d'aquesta ciutat. Es va presentar en el marc de la jornada de l'Anella
Verda, realitzada el 20 d'octubre. És previst que durant el 2013 aquesta exposició ampliada visiti
diferents centres cívics de la ciutat.
• CONCURS I EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA INSTANTS DE NATURA
Durant el 2012, l'Exposició V Instants de Natura, que recull les millors fotografies de la V edició del
concurs de fotografia Instants de Natura ha visitat el casal Pere IV de Sabadell (21/03 al 05/04).

El 2102 s’ha tancat la convocatòria de la VI edició del concurs Instants de Natura i se n’ha fet públic
el veredicte. El concurs l’han convocat l’ADENC i Unnim Caixa-Unnim BBVA. El 18 de desembre es
van atorgar els premis i es va inaugurar l’exposició formada per les fotografies premiades i
seleccionades del concurs, a l’Espai Cultura Unnim. Està previst que durant el 2013 l’exposició visiti
diferents espais. La itinerància de l’exposició anirà a càrrec d’ Unnim Caixa-Unnim BBVA.

1.5. PROJECTE “FES REVIURE EL RIPOLL!”
Durant l’any 2012 l’ADENC ha continuat treballant intensament en el projecte “Fes Reviure el Ripoll!”
iniciat el 2009 i que ha finalitzat la seva segona 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.
SEGONA FASE: FOMENT DE LA FAUNA
Mentre que durant la primera fase del projecte es van destinar esforços a millorar la vegetació de les
riberes i iniciar la recuperació del bosc, durant la segona fase s'ha estat treballant per fomentar la
recuperació de les poblacions de fauna autòctona al riu.
•

•CREACIÓ DE BASSES PER AMFIBIS I GORG PER PEIXOS
S’han creat 5 basses temporals separades del curs del riu que han de facilitar la reproducció dels
amfibis. Dues de les basses, situades al marge esquerre, eren basses que ja havien existit però
s'havien colmatat. Aquestes basses s'han excavat manualment durant una jornada de voluntariat i
s'han integrat al medi mitjançant la plantació de diverses plantes a les vores. Les altres tres basses
s'han excavat amb màquina excavadora al marge dret i s'han consolidat i integrat al medi amb la
plantació de diversos peus de plantes, arbusts i arbres autòctons. Les plantacions s'han realitzat
durant jornades de voluntariat.

Una altra actuació ha estat la creació d'un gorg en contacte amb el braç del riu al marge esquerre.
La funció del gorg és crear diversitat d'ambients al curs del riu així com servir com a refugi de peixos
durant les crescudes del riu. El gorg s'ha consolidat amb la construcció d'un deflector amb tècniques
de bioenginyeria i la plantació de diverses plantes i arbusts. A la part aquàtica s'han plantat també
plantes que han de contribuir a la funció de refugi de peixos del gorg. La construcció del deflector
s'ha dut a terme amb professionals i voluntaris i les plantacions amb voluntariat.
•ESTUDI DE FAUNA
S'han realitzat també un estudi de fauna per conèixer quines són les espècies que hi ha en el tram
del riu així com per poder avaluar el resultat de les actuacions fetes. L'estudi s'ha realitzat fent
diverses sortides que s'han obert al públic limitant el nombre màxim de persones.

S'han realitzat 5 sortides per identificar amfibis, durant les quals s'ha fet un transecte al llarg del tram
de l'àmbit del projecte, passant per les cinc basses creades, i uns metres aigües amunt per tal
d'arribar a la zona humida de tractament terciari que es troba uns metres més amunt del tram.
S'han realitzat també dues jornades per observar i identificar els peixos presents en aquest tram de
riu i uns metres aigües amunt. Per fer-ho s'ha utilitzat la tècnica de la pesca elèctrica que permet
observar els peixos sense perjudicar-los. A més s'ha realitzat un mostreig de fauna aquàtica
mitjançant la col·locació de trampes al riu i a les basses.
CURS LA FAUNA DELS NOSTRES RIUS
En el marc d’aquesta segona fase del projecte dedicada al foment de la fauna s’ha realitzat el curs
“La fauna dels nostres rius” en el qual s’ha fet una introducció als diferents grups faunístics dels rius
catalans. El curs ha consistit en 5 xerrades, cada una dedicada a un grup faunístic, i una sortida
d’ornitologia. El curs s’ha fet entre el 23 de febrer i el 10 de març i hi han participat 4 ponents i 14
alumnes, a més de 4 persones que van participar només a la sortida. El programa del curs ha estat
el següent:
•

Data
23 de febrer
28 de febrer
1 de març
8 de març
10 de març
15 de març

Xerrades i ponents
Els peixos dels nostres rius. Lluís Benejam, biòleg
Els macroinvertebrats. Romero Roig, biòleg
Els amfibis i rèptils de l’entorn fluvial. Lluís Benejam, biòleg
Les aus dels nostres rius. Paco Martínez, naturalista
Sortida d’ornitologia al riu Ripoll. Paco Martínez, naturalista
Els mamífers aquàtics de Catalunya. Ignasi Batet, naturalista

ALTRES ACTUACIONS I ACTIVITATS AL RIU
Aquest any s’ha celebrat la Tercera Festa del Riu, ha comptat amb la participació de més de 800
persones i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, de vàries entitats (Amics del Ripoll,
Bruixes del Nord, Campanya Contra el Quart Cinturó, CFRS Torreferrussa, CIPO SSCL, Coral
Cantaires de Can Feu, Creu Roja de Sabadell, Grup d'Esplai l'Esparver, Gegants de la Concòrdia,
Gegants de Sabadell, Mares xocolateres, Pallasso Pau Pèrrim Pèssim, Projecte Rius (Associació
Hàbitats)) i de molts voluntaris i voluntàries.
•

Com cada any des de que es va iniciar el projecte, s’ha fet un seguiment de l’estat ecològic del riu a
la primavera i un altre a la tardor.

Durant els mesos d’estiu s’han realitzat els regs necessaris per assegurar la màxima supervivència
de la vegetació plantada durant el projecte. Un grup de voluntaris i voluntàries s’ha encarregat
d’aquesta tasca. També s’ha comptat amb la col·laboració puntual d’un grup de nois i noies que
participaven en uns camps de treball internacionals organitzats per la Fundació Catalana de l’Esplai i
que han dedicat tres matins a fer regs.
S’ha participat a la Jornada “Fem Dissabte” que organitza cada any l’Associació Hàbitats per netejar
la llera del riu.
S’ha realitzat una jornada d’eliminació de nyàmera durant la qual, a més d’extreure els rizomes de la
planta i recollir-los, s’han fet rams de flors i s’han repartit receptes de cuina per fer amb el tubercle
de la planta.
S’ha fet també una jornada de neteja i penjada de caixes niu. Durant la jornada s’han recollit
deixalles de les riberes del riu, i es s’han penjat 6 caixes niu per ocells insectívors.
•COL·LABORACIÓ DE LES ESCOLES XALEST I XALOC
Un grup d’alumnes de l’Escola Xalest han construït i penjat caixes niu per ocells insectívors, han
treballat en l’eliminació de nyàmera i han fet una plantada amb arbres, arbusts i plantes autòctons.
Els individus plantats pels alumnes de Xalest han servit per reposar alguns peus que no havien
sobreviscut de plantades anteriors.

Un grup d’alumnes de l’Escola d’Educació Especial Xaloc han construït caixes niu per insectívors, i
han treballat en l’eliminació de nyàmera i canya. També han fet una plantada d’espècies autòctones
que han servit per reposar individus morts.
Les principals actuacions que s’han dut a terme es resumeixen en la taula següent:
Data
Activitats
22 de gener
Jornada d'adequació de basses per amfibis
24 de febrer
Sortida per escoltar i observar amfibis
26 de febrer
Jornada d'adequació de basses per amfibis
18 de març
Jornada d'adequació de basses per amfibis
20 d'abril
Sortida per escoltar i observar amfibis
22 d'abril
Festa del Riu
5 de maig
Taller de determinació de l'estat ecològic
18 de maig
Sortida per escoltar i observar amfibis
26 de maig
Jornada de pesca elèctrica per observar els peixos
15 de juny
Sortida per escoltar i observar amfibis
6 de juliol
Sortida per escoltar i observar amfibis
7 de juliol
Jornada de pesca elèctrica per observar els peixos
22 de setembre
Jornada d'extracció de nyàmera: nyam, nyam, nyàmera
6 d'octubre
Taller de determinació de l'estat ecològic
24 de novembre
Jornada de neteja i penjada de caixes niu
La segona fase del projecte, que ha finalitzat aquest 2012 ha estat finançada per l’Obra Social
D’Unnim Caixa, a través del conveni entre la Confederació de caixes d’estalvi i la Generalitat de
Catalunya, i per donatius de persones individuals a través de la campanya de micromecenatge
realitzada a través de la plataforma Verkami i d’apadrinaments de parcel·les del riu.

1.6. CONCURS DE FOTOGRAFIA
Aquest 2012 s'ha convocat i resolt la sisena edició del concurs de fotografia Instants de Natura. que
organitza conjuntament l'ADENC i el Consell Territorial de Sabadell de l'Obra Social d'Unnim Caixa,
per tal de fomentar el coneixement de la riquesa natural dels Països Catalans.

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. Els principals àmbits de treball han estat
•
Seguiment de la tramitació i contenciós contra l'estudi informatiu del Quart Cinturó i petició de
caducitat de l’expedient (entitats i ajuntaments). Seguiment dels pressupostos i execució del
tram Abrera-Terrassa.
•
Seguiment del decret llei sobre fringíl·lids i coordinació amb altres entitats per incidir en la
seva tramitació parlamentària
•
Participació en l’execució i seguiment del Pla d’acció 2011-2012 del Pla de Suport del Tercer
Sector Ambiental (PSTSA), impulsat pel DTES
•
dinamització de l'eix energètic en relació a la tramitació i presentació d’al·legacions al nou Pla
de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC)
•
seguiment i coordinació amb altres entitats en el projecte i execució del gasoducte MartorellFigueres
•
Suport a l’Associació Via Verda Cerdanyola en el seguiment del planejament del Parc de
l’Alba (antic Centre Direccional) i dels antics abocadors.
•
Suport en la definició de la proposta d’Anella Verda de Terrassa.
•
Seguiment del conflicte d’execució de la sentència d’anul·lació del projecte de reparcel·lació
del Pla Parcial el Castell de Sentmenat.
•
Suport a la Plataforma Stop Kàrting en l’oposició al circuit a Llinars del Vallès
•
Seguiment de la tramitació del Pla Director d’Infraestructures.
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.
En el marc d’aquests àmbits d’actuació s’han realitzat múltiples contactes amb entitats,
administracions i agents socials.

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.

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, Campanya Contra el Quart
Cinturó i ADENC, i notes d’altres entitats i/o plataformes amb qui treballem). 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).

5. JUNTA DIRECTIVA I CONSELL
La junta directiva durant el 2012 ha estat formada per:
• Marta Fernández, Presidenta, (fins l'11/2)

•
•
•
•
•
•

Núria Pujol, Presidenta (des de l'11/2)
Robert Hernández, Sots president
Marta Lacruz, Secretària (fins l'11/2)
Mercedes Cerrato, secretaria (des de l'11/2)
Alfred Hernàndez, Tresorer
Manel Larrosa, vocal (des de l'11/2)

La Junta Directiva s'ha reunit periòdicament cada dues setmanes, habitualment els dijous a les 17:00
de la tarda. També s'han reunit periòdicament les diferents Comissions de treball (comissions
d'activitats, d'acció ambiental i d'economia).
La falta d'assistents als Consells de l'ADENC durant el 2012, ha fet que es deixin de realitzar , amb
la voluntat de tornar-los a convocar en el moment que hi hagi interès en que es tornin a realitzar.
Des de mitjans del 2011 i preveient les dificultats per tancar l'exercici 2012 i trobar recursos per al
2013, la Junta ha estat promovent accions per la contenció en la despesa. Aquestes accions passen
per reduir els costos de l'edició de l'Ecoadenc i la reestructuració de l'oficina, efectiva a partir del
2013.

6. CAPTACIÓ DE FONS PRIVATS
Preveient la dificultat per obtenir recursos a través de subvencions, tant públiques com privades,
hem engegat una campanya de Captació de fons per tal de buscar finançament privat, a través de
donatius i patrocinis d'empreses.
Per aconseguir-ho hem creat un grup de treball nou, on hi formen part dues persones de Junta, una
persona d'oficina i els captadors de fons, que actuen com a comercials a comissió, per presentar els
projectes de l'ADENC. Durant el 2012, les persones que s'han dedicat a aquesta tasca han estat:
−
−
−

Alba Prados i Adelaida Clavaguera, com a membres d'oficina
Manel Larrosa i Núria Pujol, com a membres de l'ADENC
David Berenguer i Àngels Catalan, com a comercials.

Van començar al segon trimestre de l'any, creant llistes d'empreses i buscant contactes amb
aquestes i elaborant el material necessari per poder aconseguir aquest tipus de finançament. Al mes
de novembre vam assistir al Market Place, una jornada creada per l'associació EMAS, per poder
establir contactes amb empreses interessades en finançar projectes ambientals. En total s'ha
contactat amb 46 empreses i s'han realitzat 6 visites. Tot i els esforços que hem posat en aquesta
campanya, encara no hem aconseguit cap tipus de finançament.

7. OFICINA TÈCNICA
L'any 2012 la plantilla de l'oficina tècnica la formaven dos treballadors
•
Toni Altaió, portaveu i tècnic d'acció ambiental
•
Adelaida Clavaguera, tècnica d'educació ambiental i projectes
•
Alba Prados, tècnica d'educació ambiental i projectes
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:
•
Assumpció Carulla
•
Xavier Miralles
•
Inés Navarro
•
Josep Riba

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: col·laboració amb el projecte
Fes reviure el Ripoll, elaboració de material de difusió i jocs, suport a l'oficina, campanya una gla un
arbre i difusió.

8. GRUPS DE TREBALL
Els grups de treball de l'ADENC són els següents:
Grup d'ornitologia (GOA)
Grup de l'hort (l'Aixada)
Grup de botànica (l’Esbarzer)
Grup de territori
Grup d'estudi de les papallones
Grup de ‘Fes reviure el Ripoll!’
Grup de redacció de l'Ecoadenc
Grup d'ecosistemes aquàtics (Ofegabous)

9. BALANÇ DE SÒCIES I SOCIS
Vam començar l'any amb 646 socis. Durant l'exercici hi ha hagut 11 altes i 65 baixes. Així que hem
tancat l'any amb 592 socis. Hi ha hagut una disminució neta respecte al 2011 de 54 socis. La majoria
de les baixes han estat per raons econòmiques. Algunes de les persones que volien donar-se de
baixa han decidit acollir-se a la modalitat de quota de crisi per mantenir-se com a socis.
Altes
Baixes
Saldo final

2011
16
81
646

2012
11
65
592

10. ORGANISMES, ENTITATS I PLATAFORMES
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
•Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
•Taula de l'Anella Verda de Terrassa
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)
•Plafaforma Gasoducte Martorell Figueres
•

Acords de col·laboració:
•Fundació Club de Natació de Sabadell
•Escola d'Educació Especial XALOC (projecte d'aprenentatge servei)
•IES Vallès (projecte SABA d'aprenentatge servei).

10.1- Noves adhesions
L'ADENC s'ha adherit durant l'any 2012 a:
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Manifest “Baixem Collserola a la ciutat. Defensem-ne la solana”. 01/02/2012.
Comunicat denúncia Mobile World Congress.23/02/2012.
Manifest “Poniendo las pesquerías ambiental y socialmente sostenibles en el corazón
de la reforma de la PPC”. 23/02/2012
Manifest "No a nuestra costa".16/04/2012
Suport a la “Sabadell 2x2020. Proposta de nou sistema de transport públic per a la
ciutat de Sabadell. Diagnosi i línies estratègiques”. 27/04/2012
Manifest “Consideracions pel rebuig al Barcelona World”. 14/09/2012
Manifest “En defensa d’una Política Pública Catalana de Cooperació per la Pau, els
Drets Humans i el Desenvolupament”. 31/10/2012
Declaració “ L'Anella Verda de Terrassa. Declaració per la qualitat del paisatge i dels
espais naturals i agraris”. 21/11/2012
Adhesió a l'acte fundacional de l'o3sac (Obrador del Tercer Sector Ambiental de
Catalunya). 25/11/2012

11- 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), i dels
ajuntaments de Terrassa i Sant Cugat del Vallès. Del sector privat s'ha obtingut el suport d'Arber
Surgical SL 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.

Informe de tancament 2012
PART I – Administració i gestió
1- Contractacions
Nom
Toni Altaió
Adelaida Clavaguera
Alba Prados
Madelin Terrero (neteja)

Tipus de contracte
Indefinit
Indefinit
Interinat
Indefinit

Antiguitat
17/06/2005
17/05/2004
21/3/2012 i 29/5/2012
14/1/2011

Jornada
40
30
30
0,5

Resum dels canvis en les contractacions:
Adelaida Clavaguera
•Baixa malaltia + maternitat: 14/03/2012 fins 30/09/2012
•Alba Prados
•Fi primer contracte: 25/03/2012
•Fi segon contracte: 30/09/2012
•Madelin Terrero
•Reducció de jornada setmanal a 2h mensuals des de 14/01/2012
•

2- Prorrata de l'IVA
La prorrata definitiva del 2012 ha resultat ser del 11% (Despesa real de 89 euros sobre 100 d'IVA). La prorrata
de l'exercici anterior era del 24%.

PART II – Resultats financers
1- Estat de comptes
Saldo al banc a 31/12/2012
Caixa
Unnim Banc
Catalunya Caixa
Banc Sabadell
TOTAL

Imports
356,72
41.975,80
3.214,85
5.587,16
51.134,53

DIPÒSITS A TERMINI
Unnim
FIARE
TOTAL

Imports
5.000,00
3.342,66
8.342,66

2- Fons de liquiditat
Evolució
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Import
199.634,22 €
179.479,11 €
175.879,21 €
188.972,62 €
182.066,94 €
187.719,07 €
187.490,25 €
194.888,46 €
159.888,94 €
174.892,95 €
114.509,49 €

3- Tresoreria
Taula dels pagaments pendents de subvencions concedides:
Atorgat
Entitat
Generalitat de Catalunya-DIRIP Pla participació
Generalitat de Catalunya-DIRIP Dret MA
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 de Terrassa - Activitats 2012

Data
2010
2010
2009
2009
2011

Q
1.666,00 €
850,50 €
6.009,00 €
34.829,82 €
45.000,00 €

2012
2012

500,00 €
2500,00 €
TOTAL

Pendent de cobrar
Q
Data prevista
1.666,00 €
?
255,15 €
?
-1.091,96 €
17.414,91 €
?
27.000,00 €
?
9.395,32 €
?
500,00 €
?
1250,00 €
?
57.481,38 €

En aquest exercici hi han hagut modificacions en la quantitat a cobrar de diferents subvencions.
•Al 2009 l´Agència de Residus de Catalunya ens va atorgar una subvenció per posar en marxa una pàgina web
d´intercanvi. És van produir canvis de criteri a l´hora d´avaluar les justificacions presentades a la ARC.
Finalment hem rebut 1.091,96 € menys.
•Al 2009 l´Agència Catalana de l´Aigua ens va atorgar una subvenció pel projecte “Fes reviure el Ripoll”. A
principis del 2013 hem presentat una instància reclamant la quantitat que ens deuen més uns interessos de
demora. Estem pendents de resposta.
•Al 2011 el Departament de Territori i Sostenibilitat ens va atorgar una subvenció de caire bianual per realitzar
un curs d´accés a l´informació ambiental de 45.000 €. Des del DTES ens van suggerir que no utilitzéssim tota
la quantitat atorgada. Finalment hem justificat una despesa de 36.395,32 €.

4- Balanç 2012
INGRESSOS
1 QUOTES DE SOCIS
DONATIUS
2
3
4
5
6

Ripoll
Verkami
Sentmenat
Donatiu CCQC
Altres (socis donants + altres)
SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

7
8
9
10
11
12

Generalitat_DTES - PTSA
Generalitat_BSF
Generalitat_ARC revisió pagament
Ajuntament de Sabadell – Reg. Sostenibilitat
Ajuntament de Terrassa – Activitats
Ajuntament de Sant Cugat - Fira Canvi Climàtic
SUBVENCIONS I AJUTS PRIVATS

13
14
15

Unnim Obra Social – Expo fotos
Unnim Obra Social 6é Instants de Natura
Confederació de caixes - Unnim Obra Social - Ripoll fauna
SERVEIS/ACTIVITATS

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Inscripcions a activitats (cursos, sortides)
Educació ambiental privada (escoles)
Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental curs11/12
Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental curs12/13
Ajuntament de Terrassa - Educació Ambiental
Ajuntament de Sabadell – Assessorament de l'aigua
Parc Central de Vallès
Fundació Club Natació Sabadell - Casals estiu
Altres serveis
ALTRES INGRESSOS

25
26
27
28
29

Esponsors puntuals
Venda Material
Actius financers
Altres subvencions i ajuts
Fons de liquiditat
TOTAL INGRESSOS
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Balanç 2012

20.000,00 €

20.489,00 €

25.800,00 €

10.491,06 €

4.000,00

235,00 €
2.219,63 €
900,00 €
2.166,58 €
4.969,85 €

1.850,00
19.950,00
25.500,00 €
18.000,00

14.163,36 €
9.395,32 €
500,00 €
-1.091,96 €

5.000,00
2.500,00
2.860,00

2.500,00 €
2.860,00 €

40.759,78 €

44.629,88 €

2.130,00
38.629,78

6.000,00 €
38.629,88 €

9.096,00 €

10.875,54 €

1.700,00
1.750,00
1.480,00
1.036,00
1.190,00
710,00
1.230,00

1.372,10 €
2.097,66 €
1.020,00 €

1.480,22 €

5.273,44 €

324,00
100,00
500,00
556,22

360,00 €
666,70 €
263,41 €
40,61 €
3.942,72 €

122.636,00 €

105.922,28 €

2.945,27 €
360,00 €
540,25 €
775,50 €
1.764,76 €

DESPESES
DESPESES D'OFICINA i RELACIONS AMB ENTITATS
1
2
3
4
5
6
7
8

Personal
Telèfon, fax, correu electrònic i web
Manteniment local i reparacions
Biblioteca i premsa
Assegurança local
Amortitzacions
Quota Federació Ecologistes de Catalunya
Subscripcions altres entitats

14
15
16
18
19
20
21
22
23
24

62.790,00 €

Balanç 2012
61.471,46 €

60.150,00
1.200,00
150,00
20,00
350,00
200,00
75,00
645,00

57.237,68 €
2.540,92 €
411,52 €
19,23 €
362,97 €
189,14 €
75,00 €
635,00 €

11.650,00 €

9.430,35 €

Despeses de Gestoria
Prevenció riscos laborals
Tributs (IVA)
Altres taxes entitat
Despeses Financeres

3.000,00
450,00
6.800,00
100,00
1.300,00

2.847,10 €
436,34 €
5.461,82 €
34,02 €
651,07 €

DESPESES D'ACTIVITAT

48.196,00 €

35.020,47 €

16.580,00
20.416,00
15.500,00
3.000,00
1.916,00
1.800,00
800,00
1.850,00
2.300,00
3.400,00
1.050,00

7.650,35 €
14.430,99 €
12.131,05 €
112,50 €
2.187,44 €
5.282,50 €
878,71 €
1.961,88 €
2.699,20 €
1.050,58 €
1.066,26 €

122.636,00 €

105.922,28 €

DESPESES DE GESTIÓ
9
10
11
12
13
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Ponents i col·laboradors
Proveïdors
Despeses directes Ripoll: Fauna
Despeses Verkami
Altres despeses proveïdors
Difusió – serveis externs
Correus i trameses
Serveis Jurídics
Ecoadenc
Material d'oficina i fotocopiadora
Assegurança activitats
TOTAL DESPESES

