Memòria d’actuació del 2014
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
29/03
A santa Fe del Montseny.
26/04
A l'Anoïa i alta Segarra.
17/05
A la serra de Llaveria.
14/06
Els boscos de Viladrau i Espinelves
05/07
La pobla de Lillet-Ma de Déu del Falgars
Cicle de tardor
Sortides
18/10
Serra de l'Ataix i el castell de Rocafort
ACTIVITATS D'ORNITOLOGIA
El grup d'ornitologia de l'ADENC, el GOA, ha organitzat dues sortides aquest any, i han col·laborat
en les jornades d'anellament científic del projecte Fes reviure el Ripoll.
Cicle d'hivern-primavera
10/05
Cicle de tardor
11/10

Sortides
Sortida matinal a La Vall d’Horta
Sortides
A l’espai agroforestal de Gallecs

ACTIVITATS DEL GRUP DE L'HORT
El grup d'agricultura ecològica, l'Aixada, ha continuat el conreu de la parcel·la de Can Roqueta
cedida per l'Ajuntament de Sabadell per 5 anys més. S’han afegit nous vegetals ( pèsols, remolatxa,
carbassons rodons, raves…) i s’han recollit llavors. S’ha ampliat i redefinit l’espai de les aromàtiques
i les seves espècies. S’ha fet divulgació del treball del grup a través del propi blog de l’aixada i del de
l’ADENC. També s’han realitzat dues jornades de portes obertes (el 07/06/14 i el 05/10/14). El grup
ha crescut amb dues noves incorporacions.
ACTIVITATS D'OBSERVACIÓ DE PAPALLONES I LIBÈL·LULES
El grup de papallones ha organitzat diverses activitats durant la primavera i col·laborat amb la
celebració del segon Dia de les papallones.
Data
Activitat
15/06
Serra de l'Obac: sortida de papallones
28/06
Serra de l'Obac: sortida de libèl·lules
ACTIVITATS DE GEOLOGIA
El dia 27 de setembre es va organitzar una sortida a la vall del Ter. Es va seguir el curs alt del riu Ter
des del seu naixement fins a la Plana de Vic i es van conèixer les diferents formacions geològiques
que travessa.
ACTIVITATS DE MICOLOGIA
S'han dut a terme una jornada teòrica i una sortida per reconèixer les espècies de bolets:
Data
Activitat
29/10
xerrada d'introducció a la micologia i reconeixement dels bolets
1/11
sortida per aprendre a reconèixer els bolets.
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SORTIDES EN FAMÍLIA
El dia 30 de novembre es va organitzar una sortida destinada al públic familiar a la serra de
Galliners. Amb aquesta sortida s'inicià un cicle de sortides que continuarà durant el 2015.
Malauradament va ploure i es va haver d'anul·lar.
CAFÈS CIENTÍFICS
Cicle de xerrades-tertúlia que hem organitzat conjuntament amb l'Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont (ICP), l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach, la
Corporació Sanitària Parc Taulí, La Ruda, amics de Can Deu per a l'agricultura ecològica, Som
Energia i la UES. Es van realitzar un dijous al mes al bar de ca l'Estruch.
Data
Activitat:
20/02
Microcosmos i macrocosmos, anada i tornada. UES
13/03
La cultura de les Herbes remeieres i culinàries. La Ruda
10/04
Caçadors d'eclipsis de sol. Agrupació Astronòmica de Sabadell
15/05
Del big bang al món que vivim. Un passeig de 4600 m.a. ICP
12/06
Mirant cristalls amb els ulls d'un sincrotró. Fundació Bosch i Cardellach
25/09
El càncer de mama. Una mirada diferent. Parc Taulí
Sostenibilitat, energia y el sistema financer global. D'una perspectiva
30/10
global a Som energia i l'acció local. Som Energia
La mitigació del canvi climàtic des dels municipis: l'urbanisme i la mobilitat
27/11
com a estratègies transformadores. ADENC
ALTRES ACTIVITATS
SANT JORDI.
Es munta la paradeta amb llibres de segona mà i material de l'ADENC. Aquest any ens vam ubicar
davant del museu de paleontologia Miquel Crussafont.
ACTIVITAT DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA.
El dia 25 d'octubre vam participar a la Diada Solidària de HP (Hewlett-Packard) organitzada com a
RSC a les seves instal·lacions. Vam realitzar activitats per grans i petits entorn al riu i a la flora i la
fauna, com el Joc del Riu i diversos tallers.


PRESENTACIÓ DE LA GUIA PRÀCTICA PER CONÈIXER LA NATURA DE CATALUNYA
El dia 16 d'octubre, es va fer la presentació de la Primera guia que reuneix en un mateix volum els
fòssils, vegetació, insectes, fongs, peixos, aus, rèptils, amfibis, recorreguts de natura, etc., de
Catalunya. L'ha elaborat l'associació ecologista IPCENA de Lleida, amb l'ajuda de 30 especialistes,
entre ells el Paco Martínez, soci i col·laborador de l'ADENC. La presentació la vam fer juntament
amb la UES, que ens va cedir un local per a fer la presentació.


1.2- EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES D’ENSENYAMENT
 PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ADENC
L'Oferta de l'ADENC per als centres d'ensenyaments inlcou per primària cinc 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 quatre 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 sis 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 quatre 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.

Durant el curs 2013-14 els centres d'ensenyament de Sabadell han contractat 16 activitats
d'educació ambiental a l'ADENC. Concretament hem realitzat per primària Bolets a l'aula (3 grups),
Camps i Boscos del Rodal (6 grups), El riu com és i com està (2 grups) i per secundària Estat
ecològic del riu Ripoll (1 grup) i El Medi Natural del Vallès (4 grups). També s'han realitzat 3
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activitats més amb centres d'altres municipis: per primària Bolets a l'aula (2 grups) i per secundària
Les roques i estructures sedimentàries (1 grup). En total han participat 447 alumnes de 8 centres
d'ensenyament diferents.
 PROGRAMA CIUTAT I ESCOLA FINANÇAT PER L'AJUNTAMENT DE SABADELL
Durant el curs 2013-14 es van realitzar 8 activitats als centres d'ensenyament de Sabadell, en
contracte amb l'Ajuntament, i hi han participat 215 alumnes de 4 centres d'ensenyament diferents..
Per primària, s'ha realitzat els itineraris: El riu: com és i com està (4 grups) i Els ocells a la ciutat (2
grups). Per secundària, s'ha realitzat l'activitat El medi natural del Vallès (2 grups).
 PROGRAMA INTEGRAT FINANÇAT PER L'AJUNTAMENT DE TERRASSA.
Aquest curs 2013-14 s'han realitzat 15 activitats a centres d'ensenyament de Terrassa, en contracte
amb l'Ajuntament del municipi. Hi han participat un total de 332 alumnes. Concretament s'ha
desenvolupat el taller de Bolets a l'aula (13 grups) i l'itinerari El Parc Agroforestal de Terrassa (2
grups). No van poder dur-se a terme 8 tallers de bolets més per un retard en la comunicació de les
activitats finançades.

PROJECTES D'APRENENTATGE SERVEI
Durant el 2014 hem col·laborat amb el Centre Ocupacional Prolaboral Xalest que treballa per a
formar persones adultes amb discapacitat intel·lectual.


Per una banda, un grup d'usuaris del centre han col·laborat en el projecte “Fes Reviure el Ripoll!”.
Aquest grup ha anat venint un matí cada dues setmanes al riu, des de gener fins al juny, per treballar
en diverses tasques com l’eliminació de canyes i la plantació d’uns quants oms. A més van apadrinar
una parcel·la del riu.
Per altra banda, a partir de setembre hem iniciat un projecte d'Educació ambiental amb aquest
mateix grup, coincidint amb el calendari escolar, amb l'objectiu de formar-los com a monitors, i
comptem que podran col·laborar amb nosaltres a la Festa del riu de l'any 2015. Aquestes activitats
s'emmarcaran en un projecte que ha rebut el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.
En un altre ordre de coses, durant el mes d'abril hem col·laborat amb els cursos de formació
ocupacional que es donen a Vapor Llonch, tot participant en el mòdul de medi ambient. S'ha fet una
presentació de l'ADENC i de la problemàtica ambiental global i de la comarca.

1.3- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
PARK(ING) DAY
El dia 19 de setembre vam participar, juntament amb la plataforma Sabadell Verd i amb col·laboració
de l'empresa Bici Escapa, una jornada d'abast mundial que reivindicar l'ús de l'espai públic urbà per
als vianants. La iniciativa pretén que tothom que vulgui ocupi una plaça d'aparcament per fer
qualsevol cosa menys aparcar un cotxe. L'ajuntament ens va cedir la zona d'aparcament que hi ha al
costat de la plaça de l'Alcalde Marcet per fer un seguit d'activitats i un circuit amb bicis.

La jornada va tenir èxit i esperem poder-la repetir l'any que ve i que s'afegeixi més col·lectius i
particulars per tot Sabadell.
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
8 de juny de 2013, en el marc de la Festa del Medi Ambient. Hi van participar 11 empreses i 5
entitats de sectors diferents. La valoració dels firaires va ser molt bona. Amb aquesta activitat s'ha
participat a la Setmana del Voluntariat Ambiental, organitzada per la XVAC.
PROJECTE ANELLA VERDA DE TERRASSA
L'ADENC ha iniciat enguany un estudi de viabilitat per realitzar un nou projecte de custòdia, a
l'entorn de l'Anella Verda de Terrassa. S'ha pensat en engegar un projecte de recuperació del parc
dels Torrents, als torrents de la Batzuca i la Grípia, en col·laboració amb el GPNAT i altres
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associacions de la ciutat. S'havia convocat una sortida per estudiar l'entorn i començar a pensar les
actuacions a desenvolupar, però s'ha hagut d'ajornar. Es preveu iniciar el projecte al 2015.

1.4- EXPOSICIONS
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA VI INSTANTS DE NATURA
L'exposició que va recollir les fotografies seleccionades i premiades de la sisena edició Concurs de
fotografia Instants de Natura va visitar el municipi de Castellar del Vallès des d'el dia 3 de juny fins el
dia 13 de juliol.


1.5. PROJECTE “FES REVIURE EL RIPOLL!”
Durant l’any 2014 l’ADENC ha continuat treballant en el projecte “Fes Reviure el Ripoll!” 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 d’aquest tipus d’ecosistema al conjunt de la ciutadania.
Entre 2009 i 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 es va ampliar aigües avall,
amb el tram que va des del Molí de l’Amat a la Font dels Gitanos.
L’any 2014 hem treballat principalment en aquest segon tram, fent extracció de canya per reduir la
quantitat d’aquesta planta invasora que no permet el creixement d’altres espècies, i plantant nous
individus d’espècies de ribera autòctones. S’han realitzat dues jornades d’extracció de canya i una
plantada. La jornada d’extracció de canya programada pel 14 de desembre es va haver d’anul·lar per
falta de participació de voluntariat.
D’altra banda, seguint en la línia d’anys anteriors, s’han realitzat diverses activitats per conèixer la
fauna del riu Ripoll i fer arribar aquest coneixement a la ciutadania. Aquestes activitats han estat:





Jornades d’anellament científic d’ocells
Una jornada de pesca elèctrica per identificar els peixos del riu
Sortides per identificar els amfibis presents a la zona i valorar l’efecte de les basses
construïdes l’any anterior
Testing d’insectes (consisteix en fotografiar tots els insectes que trobem per després
identificar-los).

Totes aquestes activitats han estat obertes al públic i guiades per experts en cada tipus de fauna.
Al tram de riu que va des de Sant Vicenç de Jonqueres al Molí de l’Amat s’ha fet una sortida per
revisar les caixes niu que es van penjar 2 anys abans. S’ha substituït una de les caixes que havia
estat mossegada per un rosegador. Una de les caixes havia esta ocupada per una mallerenga blava
que havia criat la primavera anterior. A més, s’han col·locat tres noves caixes niu aigües avall de les
anteriors.
També en aquest tram de riu, com cada any s’ha fet el seguiment de l’estat ecològic, a la primavera i
a la tardor. Des de l’inici del projecte s’han fet dos anàlisi de l’estat ecològic a l’any per veure quin és
l’efecte de les actuacions realitzades sobre la qualitat ecològica d’aquest espai. Han passat 5 anys
des de que va començar el projecte i podem dir que es nota una millora notable en el bosc de ribera
d’aquest tram de riu, amb un major recobriment i continuïtat de la vegetació autòctona i l’aparició
d’un petit tram d’ombra al riu. La qualitat biològica de l’aigua es manté amb un nivell mediocre, però
s’espera que a mesura que es vagi desenvolupant el bosc de ribera la qualitat millorarà.
La Festa del riu s’ha celebrat el 27 d’abril i ha estat dedicada a les granotes.
Durant els mesos d’estiu un grup de voluntaris ha fet els regs necessaris pel manteniment dels
arbres i plantes incorporats els dos darrers anys.
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També s’ha realitzat una sortida al naixement del Ripoll que ha comptat amb la participació de la
Unió Excursionista de Molins de Rei.
A la taula següent es mostren totes les activitats realitzades durant l’any en el marc del projecte:
Data
12 de Gener
19 de Gener
9 de Febrer
16 de Febrer
2 de Març
16 de Març
21 de Març
6 d’abril
27 d’Abril
11 de Maig
18 de Maig
24 de Maig
8 de Juny
6 de Juny
29 d’Octubre
19 d’Octubre
26 d’Octubre
16 de Novembre
23 de Novembre
14 de Desembre

Activitats
Jornada d’anellament científic d’ocells
Jornada d’extracció de canya
Jornada d’anellament científic d’ocells
Revisió i penjada de caixes-niu
Plantada
Jornada d’anellament científic d’ocells
Nit amfíbia
Jornada d’anellament científic d’ocells
Festa del Riu. Dia de les granotes
Taller de determinació de l’estat ecològic del riu
Jornada d’anellament científic d’ocells
Sortida per conèixer els peixos
Testing d’insectes
Nit amfíbia
Taller de determinació de l’estat ecològic del riu
Sortida al naixement del riu Ripoll
Jornada d’anellament científic d’ocells
Jornada d’extracció de canya
Jornada d’anellament científic d’ocells
Jornada d’anellament científic d’ocells

A més de totes aquestes activitats, s’ha estat treballant al riu amb un grup de nois i noies de l’àrea
Prolaboral de Xalest. Aquest grup està format per joves que pel seu grau de discapacitat productiva
tenen dificultats per integrar-se en el món laboral. Les seves tasques al projecte “Fes Reviure el
Ripoll!” han estat l’eliminació de canya i la plantació d’arbres d’espècies autòctones.

2. ACCIÓ AMBIENTAL
Durant 2014 hem seguin vetllant en alguns tràmits urbanístics, com el Quart Cinturó mai no mort del
tot i en part ressuscitat altre vegada pel Conseller Santi Vila 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. Malgrat tot, han anunciat que el tram entre Sabadell i Granollers el consideren a discutir i
valoren els impactes en ell. Les inversions necessàries per acabar el tram Olesa – Terrassa no
permeten entreveure una inversió ràpida en el tram Terrassa – Sabadell, però cal estar atents al cas
de possible redacció del projecte.
S'ha col·laborat amb la organització del Multifererèndum 2014, una convocatòria per debatre i decidir
sobre qüestions bloquejades en les institucions polítiques. Neix a proposta de Som lo que Sembrem
i la Plataforma Aturem el Fracking i ha culminat en una primera onada, durant les setmanes prèvies
a les eleccions europees de maig de 2014. Amb ella, cerquem pràctiques que ens portin cap a una
democràcia creixent i directa.
Per manca de possibilitats econòmiques de possible subvencions, el projecte “Joies del Vallès” es
manté a l’espera i no ha avançat.
S’ha subscrit des de l’entitat el suport a la proposta de 20x2020
estacions al Vallès a partir de les xarxes ferroviàries existents.

que construcció de diverses

S’han mantingut contacte amb altres entitats (UES, Plataforma Parc Sant Julià,...) de cara a endegar
un seguiment de l’acció de les ventades a desembre sobre el rodal de Sabadell i a fer una declaració
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de demanda d’un reforçament de l’acció municipal al rodal que s’adreci a la companya electoral del
maig 2015 d’eleccions municipals.

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 permès determinar els índex de qualitat de l'aigua, del bosc de ribera i de la qualitat de
l'hàbitat. A l'apartat del projecte Fes reviure el Ripoll trobareu els resultats observats fins ara al nostre
tram.

4. PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ
 ECOADENC, CAMINS PLATEJATS I AGENDA SETMANAL
L'equip d'edició de l'Ecoadenc es va engrescar a realitzar un blog digital informatiu:
caminsplatejats.blogspot.com

L'Ecoadenc d'aquest any ha recollit els millors articles que s'han publicat en aquest bloc. Ha sigut
l'única publicació en paper de l'Ecoadenc.
Aproximadament un cop per setmana s'envia per correu electrònic un recordatori als socis i amics de
les activitats de l'entitat, així com altres activitats afins que poden ser d'interès.
 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 2014 ha estat formada per:
 Núria Pujol, Presidenta
 Mercedes Cerrato, Secretaria
 Roser Pastor, Tresorera
 Manel Larrosa, Vocal
 Vicenç Lladó, vocal.
 Rosa Maria Reviejo. Vocal
Durant l'any a més s'ha incorporat a les reunions l'Eva Sànchez Busquets.
La Junta Directiva s'ha reunit periòdicament cada dues setmanes, habitualment els dimarts a les
19:00 de la tarda. També s'ha reunit periòdicament la comissió d'economia.
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6. CAPTACIÓ DE FONS PRIVATS
Es va començar l'any fent una recerca via correu electrònic, seguint la llista elaborada per la primera
comissió de Captació de Fons, però la manca de temps i persones dedicades a aquesta tasca ha fet
que no s'hagi pogut fer més contactes dels que ja teníem.

7. OFICINA TÈCNICA
A l'oficina tècnica hi treballa una persona, l'Adelaida Clavaguera, i hi col·laboren diferents voluntaris
que donen suport a diferents activitats: Assumpció Carulla, Eva Sànchez i Josep Riba.

8. GRUPS DE TREBALL
Els grups de treball de l'ADENC són els següents:










Grup d'ornitologia (GOA)
Grup de botànica (l’Esbarzer)
Grup d'estudi de les papallones
Grup de redacció de l'Ecoadenc



Grup de l'hort (l'Aixada)
Grup de territori
Grup de ‘Fes reviure el Ripoll!’
Grup d'Educació Ambiental

9. BALANÇ DE SÒCIES I SOCIS
Vam començar l'any amb 548 socis. Durant l'exercici hi ha hagut 7 altes i 38 baixes. Així que hem
tancat l'any amb 517 socis. Hi ha hagut una disminució neta respecte al 2013 de 31 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

2013
10
54
548

2014
7
38
517

Ara bé, enguany s'ha hagut d'adaptar la normativa de cobrament de quotes al procediment SEPA, i
hi ha hagut dificultats per obtenir la documentació de molts socis. Així que actualment encara hi ha
prop de 300 socis que no han pagat la quota de 2014. Això fa preveure que a mida que regularitzem
aquesta situació hi haurà encara més baixes de socis.

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
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:
Plataforma cívica per la reducció de residus
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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


11- FINANÇAMENT
Per al desenvolupament de les activitats s'ha rebut el suport públic de la Generalitat de Catalunya
(Departament de Territori i Sostenibilitat), i de l'Ajuntament 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 i Drac
Telemàtic. La plataforma GEPS 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.
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Informe de tancament 2014
PART I – Administració i gestió
1- Contractacions
Nom
Adelaida Clavaguera

Tipus de contracte
Indefinit

Antiguitat
17/05/2004

Jornada
20

Puntualment s'han contracta diferents persones per a realitzar tasques d'educació ambiental.
2- Prorrata de l'IVA
La prorrata definitiva del 2014 ha resultat ser del 8 % (Despesa real de 92 euros sobre 100 d'IVA). La prorrata
de l'exercici anterior era de l'5 %.

PART II – Resultats financers
1- Estat de comptes
Saldo a 31/12/2014
Caixa
BBVA
Banc Sabadell
TOTAL

Imports
426,10 €
58.931,51 €
5.066,58 €
64.424,19 €

Dipòsits a termini
BBVA
TOTAL

Imports
5.000,00 €
5.000,00 €

2- Fons de liquiditat
Evolució
2010
2011
2012
2013
2014

Import
159.888,94 €
174.892,95 €
114.509,49 €
96.774,86 €
96.768,12 €

3- Tresoreria
Taula dels pagaments pendents de subvencions concedides:
Entitat
Generalitat de Catalunya-ACA Projecte Ripoll!
Generalitat de Catalunya-BSF Voluntariat Ripoll i APS
Ajuntament de Terrassa - Activitats 2014
Generalitat de Catalunya-DTES

Atorgat
Data
2009
2013
2014
2014

Q
34.829,82 €
1.000,00 €
2500,00 €
10.041,11 €

Pendent de cobrar
Q
Data prevista
17.043,24 €
15/1/15
1.000,00 €
30/1/15
1.250,00 €
2015
10.041,11 €
?

TOTAL 29.334,35 €
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4- Balanç 2014
INGRESSOS
1

QUOTES DE SOCIS
DONATIUS

Pressupost
2013

Tancament
2013

Pressupost
2014

Tancament
2014

18.000,00 €

17.509,00 €

16.000,00 €

8.398,00 €

5.200,00 €

5.298,53 €

4.100,00 €

4.191,93 €

200,00 €

62,13 €

100,00 €

104,00 €

2

Ripoll

3

Verkami

4

Sentmenat

5

Donatiu CCQC

6

Altres (socis donants + altres)

2.000,00 €

2.997,90 €

2.000,00 €

2.707,73 €

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

2.500,00 €

3.128,33 €

3.000,00 €

7.541,11 €

3.000,00 €

2.000,00 €
1.380,20 €
2.238,50 €

7

Generalitat_DTES

5.041,11 €

8

Generalitat_ACA

-371,67

9

Generalitat_BSF

1.000,00 €

500,00 €

10 Ajuntament de Terrassa – Activitats

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

SUBVENCIONS I AJUTS PRIVATS

10.000,00 €

5.199,85 €

6.300,15 €

4.800,15 €

10.000,00 €

5.199,85 €

4.800,15 €

4.800,15 €

11 BBVA - FACC - Projecte Ripoll
12 Unnim Obra Social 6é Instants de Natura
SERVEIS/ACTIVITATS

1.500,00 €
5.006,00 €

8.295,11 €

5.380,00 €

5.248,62 €

13 Inscripcions a activitats (cursos, sortides)

500,00 €

822,00 €

500,00 €

1.142,00 €

14 Educació ambiental privada (escoles)

950,00 €

2.787,00 €

1.500,00 €

1.572,00 €

1.380,00 €

1.380,00 €
1.380,00 €

1.400,00 €

1.200,00 €

499,12 €

15

Ajuntament de Sabadell
Educació Ambiental curs12/13

16

Ajuntament de Sabadell
Educació Ambiental curs13/14

17

Ajuntament de Terrassa - Educació
Ambiental

750,00 €

18

Ajuntament de Sabadell – Assessorament de
l'aigua

726,00 €

19 Casals estiu

2.279,56 €

100,00 €

700,00 €

20 Altres serveis

1.026,55 €

700,00 €

635,50 €

24.277,92 €

23.930,96 €

1.463,05 €

1.443,88 €

21 Esponsors puntuals

400,00 €

270,00 €

300,00 €

22 Venda Material

300,00 €

738,50 €

300,00 €

ALTRES INGRESSOS

23 Actius financers
24 Altres subvencions i ajuts
25 Fons de liquiditat
TOTAL INGRESSOS

198,54 €
854,00 €

207,40 €
863,05 €

22.723,92 €

22.723,92 €

64.983,92 €

63.361,78 €

- 11 -

327,83 €

908,65 €
36.243,20 €

31.623,69 €

DESPESES

Pressupost
2013

Tancament
2013

Pressupost
2014

Tancament
2014

DESPESES D'OFICINA
i RELACIONS AMB ENTITATS

44.303,92 €

45.694,30 €

19.158,40 €

19.066,25 €

1

Personal

19.300,00 €

20.827,83 €

16.738,40 €

17.182,24 €

2

Indemnització

22.723,92 €

22.723,92 €

3

Telèfon, fax, correu electrònic i web

1.000,00 €

970,11 €

1.000,00 €

916,09 €

4

Manteniment local i reparacions

150,00 €

16,53 €

150,00 €

5

Biblioteca i premsa

20,00 €

29,33 €

30,00 €

19,23 €

6

Assegurança local

350,00 €

377,44 €

380,00 €

388,69 €

7

Amortitzacions

190,00 €

189,14 €

0,00 €

8

Quota Federació Ecologistes de Catalunya

75,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

9

Subscripcions altres entitats

495,00 €

485,00 €

785,00 €

485,00 €

6.525,00 €

5.745,54 €

5.614,80 €

4.446,29 €

2.335,00 €

2.110,96 €

1.974,80 €

1.924,40 €

340,00 €

332,05 €

340,00 €

279,09 €

3.100,00 €

2.530,86 €

2.600,00 €

1.868,21 €

50,00 €

144,02 €

50,00 €

231,19 €

700,00 €

627,65 €

650,00 €

143,40 €

14.155,00 €

11.921,94 €

11.470,00 €

8.111,15 €

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
17 Despeses Verkami
18 Altres despeses proveïdors

560,00 €

532,49 €

600,00 €

220,00 €

8.800,00 €

5.141,77 €

5.700,00 €

2.103,37 €

7.000,00 €

4.633,70 €

3.400,00 €

2.099,81 €

800,00 €
1.000,00 €

800,00 €
508,07 €

19 Difusió – serveis externs
20 Correus i trameses

850,00 €

21 Serveis Jurídics

623,28 €

1.500,00 €

3,56 €

1.300,00 €

1.092,25 €

500,00 €

378,35 €

1.850,00 €

2.000,00 €

22 Ecoadenc

1.215,00 €

1.182,50 €

1.290,00 €

23 Material d'oficina i fotocopiadora

1.700,00 €

1.276,26 €

1.000,00 €

1.211,35 €

24 Assegurança activitats

1.030,00 €

1.079,64 €

1.080,00 €

1.105,83 €

36.243,20 €

31.623,69 €

25 Pèrdues per impagament
TOTAL DESPESES

236,00 €
64.983,92 €
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63.361,78 €

