Memòria d’actuació del 2013
1. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
1.1- CURSOS, XERRADES I SORTIDES

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

•ACTIVITATS DE BOTÀNICA
El grup de botànica de l'ADENC, l'Esbarzer, ha organitzat dos cicles de sortides:
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
16/03
El Montseny.
20/04
Plantes d'horta,ruderals i adventícies.
18/05
Un racó del Maresme amb vegetació calcícola. Posposada a 01/06.
06/07
Els estanys de Pera.
Cicle de tardor
Sortides
26/10
Els colors de la Tardor
23/11
Sant Pere i sant Jaume de Vallhonesta.
14/11
Sant Pere Sacama
•ACTIVITATS D'ORNITOLOGIA
El grup d'ornitologia de l'ADENC, el GOA, ha organitzat dues sortides:
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
23/02
Torre Marimon. Posposada a 02/03.
Cicle de tardor
Sortides
16/11
El delta del Llobregat.
•ACTIVITATS D'AGRICULTURA ECOLÒGICA
El grup d'agricultura ecològica, l'Aixada, ha incorporat nous membres i ha continuat realitzant treballs
a la parcel·la d'horta municipal a Can Roquetes, cedida per l'Ajuntament. Enguany s'ha caducat la
concessió per 5 anys de la parcel·la i s'ha presentat un nou projecte per als propers 5 anys.
•ACTIVITATS D'OBSERVACIÓ DE PAPALLONES I LIBÈL·LULES
El grup de papallones ha organitzat diverses activitats durant la primavera:
Data
Activitat
16/06
Serra de l'Obac: sortida de papallones
29/06
El Ripoll: sortida de libèl·lules
•CAFÈS CIENTÍFICS
Cicle de xerrades-tertúlia organitzat per l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont,
l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, el Parc Taulí, la UES i l'ADENC. Es van realitzar un dijous al
mes al bar de ca l'Estruch.
Data
21/02
21/03
18/04
16/05
13/06

Activitat a càrrec de:
Institut de Paleontologia Miquel Crusafont.
Agrupació astronòmica de Sabadell
Corporació Sanitària i Universitària del Parc Taulí
ADENC
UES

El diumenge 6 de juny, entre totes les organitzacions es va fer la Jornada Tastet de ciència per a les
famílies.
•ALTRES ACTIVITATS
•Sant Jordi.
Es munta la paradeta amb llibres de segona mà i material de l'ADENC.
Visita al museu de ciències naturals de Granollers
Diumenge 24 de febrer es va anar a visitar el museu recentment remodelat. Es van poder veure
diferent exposicions i col·leccions que el museu ha anat recollint durant els últims 25 anys.
•

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. Aquest any es van organitzar 3 sortides que
es van haver d'anul·lar per falta d'inscripcions.
•

Curs d'horta ecològica.
Curs programat entre l'associació “Llavors a grapats” i l'ADENC per fomentar els horts ecològics.
Estava programat per al febrer però s'ha anul·lat per mancar d'inscripcions.
•

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 2012-13 les activitats privades realitzades han estat: Bolets a l'aula (6), Estat ecològic
del riu Ripoll (2), El riu com és i com està (5), Les roques i les estructures sedimentàries (1) i El
Medi Natural del Vallès (2). En total 12 grups classe, uns 401 alumnes, de diferents municipis del
Vallès.
PROGRAMA “CIUTAT I ESCOLA”. TALLERS I XERRADES AMB L'AJUNTAMENT DE
SABADELL
Durant el curs 2012-13 es van realitzar 6 activitats als centres d'ensenyament de Sabadell, en
contracte amb l'Ajuntament, i hi han participat 137 alumnes de 3 centres d'ensenyament diferents..
Per primària, s'ha realitzat els itineraris: El riu: com és i com està (2 grups) i Els ocells a la ciutat (2
grups). Per secundària, s'ha realitzat l'activitat El medi natural del Vallès (2 grups).
•

• AJUNTAMENT DE TERRASSA
Aquest curs 2012-13 s'han realitzat 21 activitats a centres d'ensenyament de Terrassa, en contracte
amb l'Ajuntament del municipi. Hi han participat un total de 533 alumnes. Concretament s'ha
desenvolupat el taller de Bolets a l'aula (17) i l'itinerari El Parc Agroforestal de Terrassa (4).

PROJECTES D'APRENENTATGE SERVEI
Durant el 2013 alumnes de l’Escola Taller Xalest i alumnes de l’Escola d’Educació Especial Xaloc
han estat col·laborant amb el projecte “Fes Reviure el Ripoll!”
•

Durant el curs 2012-2013 els alumnes de Xalest van apadrinar dues parcel·les del riu. En aquestes
dues parcel·les han eliminat la vegetació invasora, principalment canya i nyàmera i han plantat
arbres autòctons. Durant el curs 2013-2014 comptem amb la col·laboració de dos grups de Xalest.
Un d’ells ha estat eliminant canyes del nou tram d’actuació del projecte durant l’últim trimestre de
2013 i l’altre inicia la seva col·laboració el 2014.
Un grup d’alumnes de l’Escola d’Educació Especial Xaloc van apadrinar una parcel·la del riu durant
el curs 2012-2013 i van treballar-hi eliminant vegetació invasora (canya i nyàmera) i plantant
diversos peus d’arbusts i arbres autòctons.
A més, tant els alumnes de l’Escola Taller Xalest com els de l’Escola d’Educació Especial Xaloc han
construït caixes niu per rat-penats.
Durant el 2013 s’ha iniciat un nou projecte que impulsen l’Escola Taller Xalest, l’Escola d’Educació
Especial Xaloc i l’ADENC i que compta també amb la col·laboració de l’associació “Amics del Ripoll”,
l’Arxiu històric de Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell. El projecte pretén crear uns itineraris al llarg
del riu Ripoll en els quals es senyalitzin mitjançant codis QR diferents punts d’interès natural,
patrimonial i de salut. Aquest any s’han fet reunions per planificar les accions del projecte i s’ha fet
una sortida en la qual han participat professors i alumnes de les dues escoles, dos membres de
l’ADENC i el tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Sabadell, per identificar els possibles punts
d’interès a senyalitzar.
ASSESSORAMENTS SOBRE AIGUA EN EL PROJECTE AGENDA 21 ESCOLAR DE
SABADELL
En la línia dels assessoraments personalitzats als centres d'ensenyament del municipi que estan
treballant aspectes d'aigua en els projectes d'agenda 21 escolar, enguany no s'han pogut realitzar.
•

1.3- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
• CAMPANYA UNA GLA, UN ARBRE
Aquesta campanya iniciada fa més de 30 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.
•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 9 de juny de 2013, en el marc de la Festa del Medi Ambient. Hi van participar 14 empreses o
entitats de sectors diferents.

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 2013 ha visitat el centre cívic Avel·lí Estrenjer (1-28 de febrer).

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA INSTANTS DE NATURA
Durant el 2013, l'Exposició VI Instants de Natura, que recull les millors fotografies de la VI edició del
concurs de fotografia Instants de Natura ha visitat Sabadell (del 18/12/2012 al 3/02/2013),
Castellbisbal (19/04 a 12/05), Granollers (17/5/ a 14/07) i Ripollet (19/07 a 31/10).
•

1.5. PROJECTE “FES REVIURE EL RIPOLL!”
Durant l’any 2013 l’ADENC ha continuat treballant en el projecte “Fes Reviure el Ripoll!”. Aquest
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. Entre el 2009 i el 2012 l’àmbit d’actuació del projecte era el tram que va des de la
passera de Sant Vicenç de Jonqueres fins a l’assut del molí de l’Amat. El 2013 l’àmbit d’actuació del
projecte s’ha ampliat aigües avall. S’han dut a terme diferents actuacions al tram que va des del Molí
de l’Amat a la Font dels Gitanos amb l’objectiu de continuar millorant el bosc de ribera i afavorir la
recuperació de la fauna.
Durant el 2013 també s’ha continuat treballant en el tram que va des de Sant Vicenç de Jonqueres al
Molí de l’Amat, concretament s’ha fet una jornada de voluntariat per eliminar dues de les espècies
invasores més presents al riu, la canya i la nyàmera. Prèviament a la jornada es va fer una xerrada
sobre les espècies invasores i més específicament sobre les espècies vegetals invasores que es
troben al riu Ripoll. També s’han fet altres activitats relacionades amb la fauna del riu: s’han fet dos
sortides per conèixer quins són els amfibis presents en el tram del riu i avaluar el resultat de la
creació de les 5 basses temporals durant la segona fase del projecte. També s’ha fet un “testing”
fotogràfic d’insectes amb la col·laboració de “Biodiversidad virtual”. Durant un matí els participants
del “testing” van fotografiar els diferents insectes observats al riu i posteriorment membres de
“Biodiversidad virtual” van identificar els insectes fotografiats. A més d’això s’ha fet com cada any el
seguiment de l’estat ecològic del riu a la primavera i a la tardor.
Estava programada una sortida al naixement del Ripoll però s’ha hagut d’anul·lar per pluja.
La Quarta Festa del Riu que estava programada pel 28 d’abril es va haver d’anul·lar per pluja i s’ha
fet el dia 6 d’octubre. A diferència de les tres primeres festes que es van fer a l’àrea de Sant Vicenç
de Jonqueres, aquesta Festa del Riu, s’ha fet a la zona del Molí de l’Amat amb la intenció de
presentar als participants el nou àmbit d’actuació del projecte.
Les actuacions que s’han fet al tram que va des del Molí de l’Amat a la Font dels Gitanos han estat
la creació de dues basses temporals per afavorir la població d’amfibis i la plantació de plantes,
arbusts i arbres autòctons. S’ha realitzat una plantada popular per adequar les basses temporals i
una altra plantada popular per crear unes franges de vegetació que afavoriran la recuperació del
bosc de ribera.
Aquesta tercera fase del projecte que s’ha iniciat el 2013 està finançada per la Fundació Antigues
Caixes Catalanes, el BBVA i la Generalitat de Catalunya.
A la taula següent es mostren totes les activitats realitzades durant l’any en el marc del projecte
Data
15 de febrer
17 de febrer
22 de març
14 d’abril
26 de maig
14 de juny
28 de setembre
6 d’octubre
10 de novembre
1 de desembre

Activitats
Xerrada sobre la problemàtica de les plantes invasores
Jornada d’eliminació de plantes invasores
Sortida d’amfibis
Seguiment de l’estat ecològic del riu
“Testing” d’insectes
Sortida d’amfibis
Seguiment de l’estat ecològic del riu
Festa del Riu
Plantada popular i adequació de basses
Plantada popular

2. ACCIÓ AMBIENTAL
Durant 2013 hem seguin vetllant en alguns tràmits urbanístics, com el Quart Cinturó mai no mort del
tot i en part ressuscitat per la presentació del Conseller Santi Vila al consell comarcal del Vallès
Occidental en una iniciativa de pactar amb el Ministeri el tram Terrassa – Sabadell i fins travessar el
riu Ripoll per connectar amb la carretera de Castellar, tot deixant preparada una continuació que
quedaria molt manifestament interrompuda (a semblança de com ara a Terrassa, la interrupció
“demana” continuïtat).
Durant l’any s’han fet algunes intervencions de plantació en el tram del gasoducte, l’impacte del qual
va ser molt dur al terme de Casteller del Vallès i a l’alçada dels boscos de l’entorn de Colobrers i Riu
Tort.
En altres camps, hem seguit la tramitació del Pla del Centre Direccional de Cerdanyola, o Plana del
Castell i la situació dels seus abocadors no resolts. Aquest Pla que segueix sense garantir de
manera adequada la Via Verda Sant Llorenç – Collserola.
Al juliol es va fer una presentació a Cerdanyola de la Moció de les entitats Cerdanyola Vies Verdes,
ADENC, TPT i EdC al Túnel Ferroviari de Collserola, amb el títol "Cerdanyola vol transport públic?"
Hem seguir altres planejaments municipals i en el cas de Sabadell la normativa d’horts i els primers
estadis del Pla Especial de Camins.
Com a acció positiva s’ha treballat en el projecte de les Joies del Vallès, ja que només una valoració
positiva i social dels espais agroforestals pot ser un element de defensa dels espais avui poc
valorats i menystinguts. En aquest sentit, hem elaborat un blog on es recullen totes les joies i la
informació recopilada fins al moment.

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.
•PROJECTE RIUS
Un any més L'ADENC ha participat en el “Projecte Rius”, on hem realitzarem observacions i
mesuraments per tal de determinar l'estat ecològic d'un tram del riu Ripoll, entre Sant Vicenç de
Jonqueres i el Molí de l'Amat. S'han realitzat mesuraments al riu dels factors biòtics, físics i químics.
Això ha permés determinar els índex de qualitat de l'aigua, del bosc de ribera i de la qualitat de
l'hàbitat. Aquest és un estudi a llarg plaç que ens permetrà veure l'evolució ecològica en aquest tram
del riu.

4. PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ
• ECOADENC I AGENDA SETMANAL
Enguany s’ha editat un números de la revista Ecoadenc i s'han anat enviant setmanalment les
agendes de les activitats previstes.

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 la 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.

5. JUNTA DIRECTIVA I CONSELL
La junta directiva durant el 2013 ha estat formada per:
•
•
•
•
•
•

Núria Pujol, Presidenta
Robert Hernández, Sots president
Mercedes Cerrato, Secretaria
Alfred Hernàndez, Tresorer
Manel Larrosa, Vocal
Guillem Via, Vocal

La Junta Directiva s'ha reunit periòdicament cada dues setmanes, habitualment els dimecres 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).

6. CAPTACIÓ DE FONS PRIVATS
Durant primer semestre vam seguir amb la Campanya de Captació de Fons Privats. Es va fer el
seguiment de les empreses que es van visitar el 2012 i es va seguint fent recerca d'empreses
susceptibles de poder finançar els nostres projectes. No s'han aconseguit recursos econòmics, però
si que s'ha establert una xarxa de contactes, i s'ha aconseguit alguna col·laboració interessant, com
la participació de la companyia d'aigües CASSA a la Festa del Riu.
S'han posat les bases per a la difusió de la marca “Amics de l'ADENC”, pensada per a empreses i
productes afins, que col·laboren amb l'ADENC.
L'Àngels Catalán, ha hagut de deixar el grup per temes personals i el David Berenguer seguirà
col·laborant fins el 28 d'abril, data en la que haurem de trobar persones que els puguin substituir.

7. OFICINA TÈCNICA
L'any 2013 la plantilla de l'oficina tècnica la formaven dos treballadors
•
Toni Altaió, portaveu i tècnic d'acció ambiental (fins al 20 de gener)
•
Adelaida Clavaguera, tècnica d'educació ambiental i projectes
L'ADENC a més ha comptat amb una persona contractada parcialment per les tasques de neteja del
local, Madelin Terrero, fins al 30 de juny.
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
•
Josep Riba
•
Roser Pastor

En el marc de col·laboració amb el departament de justícia l'ADENC ha acollit una persona que ha
realitzat treballs en benefici de la col·lectivitat en relació amb el projecte Fes reviure el Ripoll.

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'Educació Ambiental

9. BALANÇ DE SÒCIES I SOCIS
Vam començar l'any amb 592 socis. Durant l'exercici hi ha hagut 10 altes i 54 baixes. Així que hem
tancat l'any amb 548 socis. Hi ha hagut una disminució neta respecte al 2012 de 44 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

2012
11
65
592

2013
10
54
548

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:
•Escola d'Educació Especial XALOC (projecte d'aprenentatge servei)

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. Del sector privat s'ha obtingut el suport d'Arber Surgical SL i del BBVA i la
Fundació Antigues Caixes Catalanes. 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 i Drac Telemàtic. La Campanya Contra el Quart Cinturó ha 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 2013
PART I – Administració i gestió
1- Contractacions
Nom

Tipus de contracte

Antiguitat

Jornada

Toni Altaió

Indefinit

17/06/2005

40

Adelaida Clavaguera

Indefinit

17/05/2004

20

Madelin Terrero (neteja)

Indefinit

14/1/2011

0,5

Resum dels canvis en les contractacions:
Toni Altaió
Fi de contracte: 20 de gener de 2013
•Adelaida Clavaguera
Reducció de jornada: 20 h des de l'1 de març de 2013
•Madelin Terrero
Fi de contracte: 30 de juny de 2013
•

2- Prorrata de l'IVA
La prorrata definitiva del 2013 ha resultat ser del 5 % (Despesa real de 95 euros sobre 100 d'IVA). La prorrata
de l'exercici anterior era de l'11 %.

PART II – Resultats financers
1- Estat de comptes
Saldo a 31/12/2013

Imports

Caixa

426,10 €

BBVA

58.931,51 €

Banc Sabadell
TOTAL

5.066,58 €
64.424,19 €

Dipòsits a termini

Imports

BBVA

5.000,00 €

FIARE

3.252,17 €

TOTAL

8.252,17 €

En finalitzar l'any vam ordenar donar de baixa el dipòsit a termini de Fiare (Banca Populare).

2- Fons de liquiditat
Evolució

Import

2010

159.888,94 €

2011

174.892,95 €

2012

114.509,49 €

2013

96.774,86 €

3- Tresoreria
Taula dels pagaments pendents de subvencions concedides:

Entitat

Atorgat

Pendent de cobrar

Data

Q

Q

Data prevista

Generalitat de Catalunya-ACA Projecte Ripoll!

2009

34.829,82 €

17.043,24 €

?

Generalitat de Catalunya-DTES Pla de suport al
tercer sector ambiental

2011

45.000,00 €

9.395,32 €

?

Generalitat de Catalunya-BSF Voluntariat Ripoll

2012

500,00 €

500,00 €

?

Generalitat de Catalunya-BSF Voluntariat Ripoll i
APS

2013

1.000,00 €

1.000,00 €

?

Ajuntament de Terrassa - Activitats 2013

2013

2500,00 €

1.375,00 €

?

TOTAL

29.313,56 €

4- Balanç 2013
INGRESSOS
1 QUOTES DE SOCIS
DONATIUS
2 Ripoll

Pressupost
2012

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS
7 Generalitat_DTES - PTSA

18.000,00 €

17.509,00 €

25.800,00 €

10.491,06 €

5.200,00 €

5.298,53 €

4.000,00 €

235,00 €

200,00 €

62,13 €

2.219,63 €

3.000,00 €

900,00 €
1.850,00 €

2.166,58 €

2.238,50 €

19.950,00 €

4.969,85 €

2.000,00 €

2.997,90 €

25.500,00 €

14.163,36 €

2.500,00 €

3.128,33 €

18.000,00 €

9.395,32 €

8 Generalitat_ACA

-371,67 €

9 Generalitat_BSF

500,00 €

10 Generalitat_ARC revisió pagament
5.000,00 €

12 Ajuntament de Terrassa – Activitats

2.500,00 €

2.500,00 €

2.860,00 €

2.860,00 €

40.759,78 €

44.629,88 €

Ajuntament de Sant Cugat - Fira Canvi
Climàtic
SUBVENCIONS I AJUTS PRIVATS

14 BBVA - FACC - Projecte Ripoll
15 Unnim Obra Social – Expo fotos
Confederació de caixes - Unnim Obra Social Ripoll fauna

2.500,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €

5.199,85 €

10.000,00 €

5.199,85 €

2.130,00 €

16 Unnim Obra Social 6é Instants de Natura
17

1.000,00 €

-1.091,96 €

11 Ajuntament de Sabadell – Reg. Sostenibilitat

13

Tancament
2013

20.489,00 €

4 Sentmenat
6 Altres (socis donants + altres)

Pressupost
2013

20.000,00 €

3 Verkami
5 Donatiu CCQC

Balanç 2012

6.000,00 €
38.629,78 €

38.629,88 €

9.096,00 €

10.875,54 €

5.006,00 €

8.295,11 €

18 Inscripcions a activitats (cursos, sortides)

1.700,00 €

1.372,10 €

500,00 €

822,00 €

19 Educació ambiental privada (escoles)

1.750,00 €

2.097,66 €

950,00 €

2.787,00 €

1.020,00 €
1.380,00 €

1.380,00 €
2.279,56 €

SERVEIS/ACTIVITATS

20

Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental
curs11/12

1.480,00 €

21

Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental
curs12/13

1.036,00 €

22 Ajuntament de Terrassa - Educació Ambiental

1.190,00 €

2.945,27 €

750,00 €

710,00 €

360,00 €

726,00 €

1.230,00 €

540,25 €

23

Ajuntament de Sabadell – Assessorament de
l'aigua

24 Parc Central de Vallès
25 Fundació Club Natació Sabadell - Casals estiu

775,50 €

26 Altres serveis
ALTRES INGRESSOS

700,00 €

1.764,76 €

1.026,55 €

1.480,22 €

5.273,44 €

24.277,92 €

23.930,96 €

27 Esponsors puntuals

324,00 €

360,00 €

400,00 €

270,00 €

28 Venda Material

100,00 €

666,70 €

300,00 €

738,50 €

29 Actius financers

500,00 €

263,41 €

30 Altres subvencions i ajuts

556,22 €

40,61 €

854,00 €

3.942,72 €

22.723,92 €

22.723,92 €

105.922,28 €

64.983,92 €

63.361,78 €

31 Fons de liquiditat
TOTAL INGRESSOS

122.636,00 €

198,54 €

DESPESES
DESPESES D'OFICINA i
RELACIONS AMB ENTITATS
1

Personal

2

Indemnització

3

Telèfon, fax, correu electrònic i web

4

Manteniment local i reparacions

5

Pressupost
2012

Balanç 2012

Pressupost
2013

Tancament
2013

62.790,00 €

61.471,46 €

44.303,92 €

45.694,30 €

60.150,00

57.237,68 €

19.300,00 €

20.827,83 €

22.723,92 €

22.723,92 €

1.200,00

2.540,92 €

1.000,00 €

970,11 €

150,00

411,52 €

150,00 €

16,53 €

Biblioteca i premsa

20,00

19,23 €

20,00 €

29,33 €

6

Assegurança local

350,00

362,97 €

350,00 €

377,44 €

7

Amortitzacions

200,00

189,14 €

190,00 €

189,14 €

8

Quota Federació Ecologistes de Catalunya

75,00

75,00 €

75,00 €

75,00 €

9

Subscripcions altres entitats

645,00

635,00 €

495,00 €

485,00 €

11.650,00 €

9.430,35 €

6.525,00 €

5.745,54 €

3.000,00

2.847,10 €

2.335,00 €

2.110,96 €

450,00

436,34 €

340,00 €

332,05 €

6.800,00

5.461,82 €

3.100,00 €

2.530,86 €

100,00

34,02 €

50,00 €

144,02 €

1.300,00

651,07 €

700,00 €

627,65 €

48.196,00 €

35.020,47 €

14.155,00 €

11.921,94 €

16.580,00

7.650,35 €

560,00 €

532,49 €

20.416,00

14.430,99 €

8.800,00 €

5.141,77 €

15.500,00

12.131,05 €

7.000,00 €

4.633,70 €

17 Despeses Verkami

3.000,00

112,50 €

800,00 €

18 Altres despeses proveïdors

1.916,00

2.187,44 €

1.000,00 €

508,07 €

19 Difusió – serveis externs

1.800,00

5.282,50 €

800,00

878,71 €

850,00 €

623,28 €

21 Serveis Jurídics

1.850,00

1.961,88 €

22 Ecoadenc

2.300,00

2.699,20 €

1.215,00 €

1.182,50 €

23 Material d'oficina i fotocopiadora

3.400,00

1.050,58 €

1.700,00 €

1.276,26 €

24 Assegurança activitats

1.050,00

1.066,26 €

1.030,00 €

1.079,64 €

DESPESES DE GESTIÓ
10 Despeses de Gestoria
11 Prevenció riscos laborals
12 Tributs (IVA)
13 Altres taxes entitat
14 Despeses Financeres
DESPESES D'ACTIVITAT
15 Ponents i col·laboradors
Proveïdors
16 Despeses directes Ripoll: Fauna

20 Correus i trameses

1.850,00 €

25 Pèrdues per impagament
TOTAL DESPESES

236,00 €
122.636,00 €

105.922,28 €

64.983,92 €

63.361,78 €

