MEMÒRIA 2015
1. ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
Aquest any, hem rebut una subvenció conjuntament amb el Grup d'Estudis i Protecció dels
Ecosistemes Catalans (GEPEC) per a realitzar el projecte "Guia per a la inclusió de la diversitat
funcional i econòmica als medis aquàtics. Fem accessible l'educació ambiental". La majoria de les
actuacinos d'aquest projecte es va incloure dins el projecte «Fes reviure el Ripoll», entre d'altres
activitats de l'ADENC.
En el marc d'aquest projecte, hem millorat el disseny del material de difusió (Agenda semestral i
altres) per a incorporar-hi informació de l'accessibilitat de les activitats.

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, va organitzar dos cicles de sortides.
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
21/03
A l'Estany. Tot el dia.
25/04
Al cap de Creus. Tot el dia
30/05
Flora i fauna de les dunes i salobrars litorals. Matinal
27/06
Pastures alpines a la Tossa d'Alp. Tot el dia
Cicle de tardor
Sortides
26/09
Montserrat. Matinal

7/11

Rodal de Sabadell (Gaseoducte). A càrrec de Joan Cuscó. Matinal

 ACTIVITATS D'ORNITOLOGIA
El grup d'ornitologia de l'ADENC, el GOA, organitzarà sortides als cicles de sortides naturalistes i
també col·laborà amb el projecte "Fes reviure el Ripoll".
Cicle d'hivern-primavera
Sortides
14/02
Sortida matinal a la Caldes, Torre Marimon
14/03
Al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Tot el dia
23/05
Sortida matinal a la Vall d’Horta
Cicle de tardor
Sortides
17/10
Desembocadura Besòs. Matinal

22/10

Xerrada sobre els ocells de la ciutat, a càrrec de Mònica Vila.

 ACTIVITATS MICOLOGIA
Data
Sortida
24/10
Aprenem a identificar bolets A càrrec d'Andrés Valverde, Micòleg

 ACTIVITATS D'INVERTEBRATS
El grup de papallones ha organitzat dues activitats durant la primavera:
Data
Activitat
14/06
Sortida per observar papallones al massís del Montseny.
20/06
Sortida per observar libèl·lules. Gallecs
 CAFÈS CIENTÍFICS
El mes de febrer va començar la tercera edició del programa de Cafès Científics a Sabadell. S'ha
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 i la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Les
tertúlies-debats s'han fet un dijous al mes al bar de ca l'Estruch.
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Data
19/02
19/03
16/04
21/05
17/09
15/10
19/11

Xerrada
Les varietats tradicionals agrícoles re-visitades. Fundació Miquel-Agustí.
La incidència quotidiana de malbaratar els aliments.
Per què rebutgem l'Energia Nuclear?
Avenços científics a disposició del diagnòstic precoç prenatal i postnatal.
L'Univers de Cecilia Payne.
Com les ciències físiques ens ajuden a descobrir la nostra història.
El triceratops de Sabadell, un viatge d'anada i tornada.

 SORTIDES FAMILIARS
Enguany vam reprendre aquest cicle de sortides per convidar a activitats al medi en un entorn
familiar. També és una manera de potencia activitats inclusives.
Data
Sortida
15/02
Hem participat a una sortida organitzada per l'associació de veïns de Ca n'Oriac a l'entorn
de sant Julià.
08/03
Sortida a l'entorn de la Serra Galliners
12/04
Collserola amb tots els sentits. Activitat inclusiva
 CICLE XERRADA. EL RODAL DESPRES DE VENTADES DEL 9D
Organitzada conjuntament amb la UES. Els dies 15 i 29 d'abril i el 6 de maig. Es va dividir en tres
tertúlies on vam convidar a tècnics, científics i persones expertes en el Rodal.
A la primera es va explicar el fenomen de les ventades, a la segona es van plantejar les diferents
opcions per recuperar el Rodal i a la tercera jornada, es va presentar un manifest on demanàvem a
l'ajuntament, la creació de l'oficina del Rodal.
 ALTRES ACTIVITATS
SANT JORDI
Es va fer una paradeta a Sabadell de llibres de segona mà i material de l'ADENC.
COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS
El dia 6 de juny, vam participar a l'activitat "Snorkeling a la platja del Canyadell" organitzada per el
GEPEC de Tarragona, dins el marc de col·laboració que tenim les dues entitats.

1.2- EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A CENTRES D’ENSENYAMENT
 PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L'ADENC
L'oferta d'activitats de l'ADENC per als centres d'ensenyament de la comarca per al curs 2014-15
conté, per a 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 conté 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.
Enguany degut a les afectacions de la ventada del 9 desembre del 2014, no s'han pogut realitzar
alguns dels tallers en zones on s'estava treballant, i s'ha optat per reubicar-los.
Durant el curs 2014-15 els centres d'ensenyament de Sabadell han contractat 16 activitats d'educació
ambiental a l'ADENC. Concretament hem realitzat per primària Camps i Boscos del Rodal (2 grups),
El riu com és i com està (4 grups), Els Ocells a la Ciutat (6 grups), i per secundària Estat ecològic del
riu Ripoll (4 grups). També s'han realitzat 5 activitats més amb centres d'altres municipis: per primària
Bolets a l'aula (2 grups) i El riu Llobregat com és i com està? (2 grups) i per secundària Les roques i
estructures sedimentàries (1 grup). En total han participat 555 alumnes de 10 centres d'ensenyament
diferents.


PROGRAMA CIUTAT I ESCOLA DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL
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Després d'anys d'anar retallant el finançament destintat a les entitats del municipi per oferir activitats
d'educació ambiental als centres d'ensenyament, aquest curs, l'Ajuntament ha eliminat totalment l'ajut
en aquest sentit. Sí que s'ha fet la difusió de les nostres activitats en el seu programa, però el cost l'ha
hagut d'assumir íntegrament el centre d'ensenyament.
És un punt i final a una col·laboració que pensem que havia aportat una dinàmica beneficiosa a la
ciutat. Com a entitat, hem posat a l'abast dels centres totes el material de les nostres activitats, per si
volen dur-les a terme pel seu compte.
 PROGRAMA INTEGRAT D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE TERRASSA
Per al curs 2014-2015, l'Ajuntament de Terrassa ha reorganitzat la seva oferta educativa, mantenint
només les activitats que tenien un sentit per als àmbits de treball del consistori. En aquest sentit,
l'ADENC continua oferint als centres dues activitats que permeten treballar l'Anella Verda de Terrassa
i la gestió del municipi: l'itinerari El Parc Agroforestal de Terrassa, i el joc a l'aula Rodals i ciutats.
Aquest curs 2014-15 s'han realitzat 6 activitats a centres d'ensenyament de Terrassa, en contracte
amb l'Ajuntament del municipi. Hi han participat un total de 161 alumnes. Concretament s'ha
desenvolupat el Joc Rodals i ciutats (3 grups) i l'itinerari El Parc Agroforestal de Terrassa (3 grups).
 PROJECTES D'APRENETATGE I SERVEI
Durant el curs 2014-15 hem continuat amb la col·laboració del Centre Ocupacional Prolaboral Xalest,
que treballa per a formar persones adultes amb discapacitat intel·lectual. En concret, en el marc del
projecte "Guia per a la inclusió de la diversitat funcional i econòmica als medis aquàtics. Fem
accessible l'educació ambiental", s'ha dut a terme un pla de formació de persones amb diversitat
funcional com a conductores d'activitats i accions en ambients aquàtics. Hi ha participat un grup
d'usuaris del centre, que van poder fer de monitors i preparar una activitat a la Festa del riu
d'enguany. A més ens van assessorar per garantir que les activats siguin realment inclusives.
Un grup de l'Escola Especial Xalest i un altre de l'Escola Especial Xaloc, van construir caixes niu per a
ocells i ratpenats, per poder-les penjar al Torrent de la Batzuca de Terrassa i a l'entorn del riu Ripoll, si
s'escau.
En un altre ordre de coses, durant el mes de març vam tornar a col·laborar amb els cursos de
formació ocupacional que es donen a Vapor Llonch, tot participant en el mòdul de medi ambient.
Gràcies a aquest curs hem aconseguit que una noia ens faci vídeos dels esdeveniments on pot
participar

1.3- CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
 FIRA ACTIVA'T CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.
El diumenge 7 de juny, es va tornar a organitzar la mostra d'empreses, entitats i col·lectius que
ofereixen productes, serveis i/o propostes per mitigar el canvi climàtic. Organitzat per l'ADENC i amb
la col·laboració de l'ajuntament de Terrassa, al Parc de Vallparadís, enguany ubicada a les Hortes
dels Frares. Hi van participar 13 empreses i col·lectius que ofereixen productes, serveis i/o propostes
per a millorar el medi ambient des de diferents vessants.
 PARK(ING) DAY.
Jornada ludico-reivindicativa internacional, on es reclama l'espai públic urbà per als vianants. Per ferho s'ocupa una plaça de pàrquing per a fer qualsevol cosa menys aparcar un cotxe. Aquest any es va
fer el 18 de setembre, a la zona d'aparcament que hi ha davant de l'escola Creu Alta. Vam portar jocs
relacionats amb el projecte «Fes reviure el Ripoll». Van col·laborar amb nosaltres, Sabadell Verd,
Cicloamics Sabadell, OCM Sabadell, i la parella de dansa Atzucac.
 AUTÒPSIA DELS RESIDUS
El dia 26 de novembre, l'associació ecologista CEPA va organitzar una jornada reivindicativa a nivell
català, per fer visible la problemàtica del reciclatge de residus. Dins de l'Estratègia Catalana, Residu
Zero.
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Va consistir en buidar 10 bosses d'escombraries del contenidor de rebuig i separar-los en diferents
criteris i demostrar que la majoria de residus que es llencen al contenidor de rebuig no hi haurien de
ser. Es van publicar les dades a la web del CEPA i nosaltres vam elaborar un vídeo on també es
veuen els resultats de Sabadell.
 CONCURS DE PROJECTES PER MILLORAR LA CIUTAT
Per aquest 2015 ens vam proposar organitzar conjuntament amb la botiga de Bicicletes Escapa, un
concurs de projectes per incentivar l'ús de la bicicleta, a la vegada que acostar el riu a totes les
persones, incloses les persones amb mobilitat reduïda.
Es va elaborar el tríptic però per problemes de comunicació, i de calendari, no va poder seguir en
marxa.

1.4- EXPOSICIONS
 EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA VI INSTANTS DE NATURA
L'exposició que recull les fotografies seleccionades i premiades de la sisena edició Concurs de
fotografia Instants de Natura ha visitat la Capella de la Fundació Privada Col·legi Bosch, del 23 de
febrer al 23 de març.

1.5- PROJECTES DE CUSTÒDIA
 FES REVIURE EL RIPOLL!
Durant l’any 2015 l’ADENC ha continuat treballant en el projecte “Fes Reviure el Ripoll!”, projecte que
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 2015 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 tres jornades d’extracció de canya i dues
plantades.
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:
◦ Nou jornades d’anellament científic d’ocells
◦ Una sortida per identificar els amfibis presents a la zona i valorar l’efecte de les basses
construïdes l’any anterior
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 3 anys abans. Es va aprofitar la jornada per reparar alguna
caixa que estava una mica deteriorada i també per substituir-ne una que estava en molt mal estat.
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 6 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 26 d’abril i ha estat dedicada als ratpenats.
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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.
També s’ha realitzat una sortida al riu aigües amunt de la zona d'actuació, concretament es va fer un
recorregut que va anar des de l'ermita de les Arenes fins a la confluència del riu Ripoll amb la Riera
de Castelló, també es va seguir un tram amunt la riera de Castelló.
Una de les actuacions desenvolupades en el marc del projecte ha estat la realització de diverses
jornades de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), en què treballadors de diferents empreses han
col·laborat com a voluntaris. Aquesta mesura és també una font d'ingressos per al projecte.
A la taula següent es mostren totes les activitats realitzades durant l’any en el marc del projecte:
Data
18 de Gener
25 de Gener
7 de Febrer
22 de Febrer
28 de Febrer
15 de Març
22 de Març
18 d’abril
19 d’Abril
26 d'Abril
8 de Maig
17 de Maig
31 de Maig
3 d’Octubre
18 d’Octubre
8 de Novembre
22 de Novembre
29 de Novembre
13 de Desembre
13 de Desembre

Activitats
Jornada d’extracció de canya
Jornada d’anellament científic d’ocells
Revisió i penjada de caixes-niu
Jornada d’anellament científic d’ocells
Jornada d’extracció de canya
Plantada
Jornada d’anellament científic d’ocells
Taller de determinació de l’estat ecològic del riu
Jornada d’anellament científic d’ocells
Festa del Riu. Dia dels ratpenats
Nit amfíbia
Jornada d’anellament científic d’ocells
Sortida al riu Ripoll
Taller de determinació de l’estat ecològic del riu
Jornada d’anellament científic d’ocells
Jornada d’anellament científic d’ocells
Plantada
Jornada d’anellament científic d’ocells
Jornada d’extracció de canya
Jornada d’anellament científic d’ocells

 PARC GRÍPIA-RIBATALLADA
Al principis d'any parlàvem del Parc dels Torrents com l'espai que ens interessava, que aglutinava
l'espai al votant dels torrents de la Grípia i la Betzuca. Després de reunions, debats i reflexions s'ha
optat per optar per la custòdia d'un espai més ampli, que agafa part del municipi de Terrassa, part de
Sabadell, però també té a veure amb els municipis veïns: Matadepera, Castellar del Vallès i Sant
Quirze del Vallès. L'àmbit en qüestió l'hem anomenat el Parc Grípia-Ribatallada. És una zona àmplia,
amb diversitat d'usos que té una riquesa d'ecosistemes i algunes amenaces.
Hem començat a donar a conèixer el projecte que estem desenvolupament conjuntament amb el
GPENAT. En aquest sentit hem elaborat un tríptic explicatiu i estem treballant per aglutinar persones i
col·lectius al voltant de la proposta.
El 25 d'octubre es va realitzar un visita guiada a càrrec de Josep Germain, geògraf membre de la
Institució Catalana de la Història Natural. La sortida va permetre entendre el paisatge entre Sabadell i
Terrassa, entendre quina funció ha tingut al llarg de la història recent, i quin potencial té l'espai. Una
vintena de persones van participar a aquesta sortida guiada.

1.5- ALTRES ACTIVITATS


ACTIVITATS DEL GRUP DE L'HORT
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Aquest any s’han incorporat al grup de l'hort quatre companys. S'han dut a terme les activitats
següents:
 Jornada de portes obertes: van participar dos membres de l’empresa HP que treballen en el
projecte d’un hort a l’empresa per a oci dels treballadors.
 Visita del grup Pro-laboral Xalest.
 Sortida dels membres del grup a la Fira Ecològica promoguda per PIC Vallès a Terrassa:
xerrada sobre Agricultura Biodinàmica, paradetes de les Refardes, Eco xarxa del Vallès,
Ateneu Candela i Som Energia.
 A la temporada primavera-estiu hem transformat els 5 bancals en que estava distribuït l’hort en
9, per poder treballar millor, mantenint però les rotacions planificades.
 També hem acabat de definir 2 bancals petits al lateral dret, per treballar-los durant el 2016.
 Hem conreat dues espècies noves amb bons resultats: pèsols i luffa (esponja vegetal).
 Aquest any hem utilitzat planter fet per nosaltres i de llavors pròpies recollides el 2014: de
quasi totes les tomaqueres, de les carbasses, d’alguns carbassons, raves i calèndula.
 De les Refardes ens hem proveït de llavors de mongeta perona, tomàquet de penjar, luffa, i
albergínia.
 Hem seguit fent esqueixos de romaní, sàlvia, lavanda i farigola.
 Aquest estiu també hem emprat una bala de palla per protegir la terra (mulch) amb molt bon
resultat. Ajudem a la terra a mantenir la fertilitat adobant-la amb fems de cavall d’una casa que
té bona cura dels animals.

2. ACCIÓ TERRITORIAL
Durant el 2015 vam presentar un Programa d'una Oficina del Rodal de Sabadell, concebuda amb un
major abast, i a resultes del debat de les ventades de desembre 2014, programa fet amb la UES,
justament amb anterioritat a la campanya de les municipals. Alguns partits polítics s'hi van adherir,
però el resultat ha estat molt deficient en quant a respostes clares.
La renovació de l’ajuntament era esperançadora, però de moment no ha significat cap canvi
significatiu de relació entre l'ajuntament i l'ADENC, quan hi ha un departament i un regidor específic
de medi ambient. S'ha reclamat un tractament específic de les entitats i de l'ADENC en un moment de
crisi, en el qual caldria sumar esforços, la qual cosa voldria dir que l'ADENC fos executora de
programés municipals i que pogués gaudir d’ajuts que des de fa temps s'han perdut. L’administració
municipal pot ser austera en temps de crisi, per es que les entitats socials estan en la pobresa
absoluta.
Hem avançat en la definició del parc Grípia-Ribatallada. s'ha treballat conjuntament amb GEPENT de
Terrassa i el desenvolupament està pendent de major treball sobre el cas. Aquest projecte seria una
concreció de la idea de les joies del Vallès, ja iniciat fa temps.
Aquest Parc significa una definició positiva que ens mancava entre Terrassa i Sabadell i s'ha elaborat
un marc geogràfic i ambiental coherent. Dins aquest parc s'ha treballat amb un dels fundadors de
l'ADENC, l'Albert Sorolla, en una concreció que seria el Parc dels Torrents (Grípia-Betzuca). La
proposta conté una hipòtesi d’aprofitament de les aigües reciclades que avui només aprofita el Golf
de Torrebonica. Poder fer un punt d'aigua als torrents esdevindria un punt de vida i un element focal
decisiu. Ens manca connectar amb alguna entitat de Terrassa per poder-ho desenvolupar.
Arran dels escàndols sobre terres del cas Mercuri es va fer un escrit que al final (temps electoral) no
es va enviar sobre els abocament a Ca n'Ustrell i Ca n'Argelaguet, text que es recuperarà ara per
reivindicar el tractament ambiental adequat d'aquest abocaments i l’esclariment de les
responsabilitats.
A la seu de l'ADENC, durant la tardor 2015 es va crear l’associació MOBcat, unió de plataformes de
mobilitat de Catalunya en reclamació contra les concessions d'autopistes descontrolades, en contra
l’accidentalitat de les carreteres paral·lels i el desgovern de la xarxa.
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L’ADENC s'ha adherit a al proposta d'Àrea Vallès, o Consell General del Vallès, que es faria per la
unió dels dos consells comarcals, occidental i oriental, amb voluntat d’assolir noves competències
ambientals, de mobilitat, formació professional, etc., El fet primer de els eleccions municipals i
després de les catalanes, han aturat el debat de la proposta que seguir el 2016.
El cap de setmana 9, 10 i 11 d'octubre es va dur a terme el Volt II, una iniciativa creada per la Xarxa
per la sobirania ciutadana, on es crea un itinerari per diferents punts de l'Estat on hi ha
problemàtiques ambientals a resoldre. Aquest any van visitar el traçat del gasoducte MartorellFigueres que passa per Castellar i Sabadell, i nosaltres en vam fer difusió i els vam facilitar
informació.
Al llarg de 2015 s'ha participat en el Consell Consultiu del Parc com entitat membre, s'ha participat en
reunions de coordinació de la Plataforma Civica per a la Defensa de Collserola-PCDC, i s'ha fet un
seguiment de la tramitació del PEPNAT (Pla especial de Protecció del Parc Natural) per part de
l'administració, concretament la AMB.
S'ha organitzat conjuntament amb la PCDC una Jornada de reflexió el febrer de 2016, però preparada
al llarg del 2015, sobre el model de Parc Natural a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la
participació de persones del món científic i ambiental, i amb la presència de polítics municipals
responsables, i també de tècnics i re3dactors del PEPNAT.
S'ha treballat la preparació d'al·legacions a projectes concrets de Collserola com la canonada de Gas
Canalitzat a Vallvidrera, que són exemples del predomini dels usos urbans respecte els usos de medi
natural, i com les mateixes administracions que haurien de vetllar pel parc, començant pel mateix
Consorci de Collserola i el mateix Ajuntament de Barcelona, entren en processos de desídia i de
manca de vigilància i tramitació adequada.
Finalment s'ha preparat un document de text per als municipis del Vallès que formen part de
Collserola, entre els quals l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i s'ha realitzat una visita amb
l'Alcalde de Cerdanyola i el Regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, per a que treballin en afrontar des
de les seves competències mancances urbanístiques, i així com demandes històriques de
desqualificació d'equipaments i d'infraestructures.

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.
 PROJECTE RIUS
L'ADENC ha participat en el “Projecte Rius”, on realitzarem les observacions i mesuraments
necessàries per determinar l'estat ecològic d'un tram del riu Ripoll, entre Sant Vicenç de Jonqueres i
el Molí de l'Amat.

4- PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ
 ECOADENC, CAMINS PLATEJATS I AGENDA SETMANAL I WEB
El grup d'edició de l'Ecoadenc segueix gestionant el bloc caminsplatejats.blogspot.com després de
l'èxit del primer any de creació.
A finals d'any s'ha publicat l'Ecoadenc 59, aquest cop amb tinta de color blau fosc.
Aproximadament un cop per setmana s'ha enviat 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.
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S’ha realitzat el manteniment i actualització de la pàgina web.
 NOTES DE PREMSA I ARTICLES D'OPINIÓ
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
La junta directiva durant el 2015 ha estat formada per:
1. Núria Pujol, Presidenta
2. Mercedes Cerrato, Secretaria
3. Roser Pastor, Tresorera
4. Manel Larrosa, Vocal
5. Vicenç Lladó, vocal.
6. Rosa Maria Reviejo. Vocal
Durant l'any a més s'ha incorporat a les reunions l'Eva Sànchez Busquets i en José Antonio Ruiz.
La Junta Directiva s'ha reunit periòdicament cada dues setmanes, habitualment els dijous a les 19:00
de la tarda. També s'ha reunit periòdicament la comissió d'economia.

6- GRUPS DE TREBALL
Els grups de treball de l'ADENC són:
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 Custòdia

7- OFICINA TÈCNICA
A l'oficina tècnica hi treballa una persona a mitja jornada i hi col·laboren diferents voluntaris que
donen suport a diferents activitats.

8. BALANÇ DE SÒCIES I SOCIS
Vam començar l'any amb 515 socis. Durant l'exercici hi ha hagut 3 altes i 44 baixes. Així que hem
tancat l'any amb 476 socis. Hi ha hagut una disminució neta respecte al 2013 de 41 socis.
2014
7
38
517

Altes
Baixes
Saldo final

2015
3
44
476

9- 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 de BASF. 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
d'actuacions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d'empreses.
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10- BALANÇ
INGRESSOS
1 QUOTES DE SOCIS
DONATIUS
2 Ripoll
3 Verkami / Campanya donatius

Pressupost
2014

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

Pressupost
2015
12.800,00 €

10.025,00 €

30,4

4.100,00 €

4.191,93 €

2.100,00 €

2.920,81 €

8,9

100,00 €

104,00 €

100,00 €

76,01 €

2.000,00 €
1.380,20 €
2.000,00 €

2.707,73 €

2.000,00 €

2.844,80 €

3.000,00 €

7.541,11 €

8.000,00 €

7.871,06 €

5.041,11 €

5.000,00 €

5.000,00 €

7 Generalitat_ACA
9 Ajuntament de Terrassa – Activitats

%

8.398,00 €

6 Generalitat_DTES

8 Generalitat_BSF

Tancament
2015

16.000,00 €

4 Sentmenat
5 Altres (socis donants + altres)

Tancament
2014

23,9

371,06 €
500,00 €

500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

6.300,15 €

4.800,15 €

0,00 €

4.000,00 €

11BBVA - FACC - Projecte Ripoll

4.800,15 €

4.800,15 €

12Unnim Obra Social 6é Instants de Natura

1.500,00 €

10Ajuntament de Sabadell – Activitats
SUBVENCIONS I AJUTS PRIVATS

13BASF - Projecte Ripoll
SERVEIS/ACTIVITATS
14Inscripcions a activitats (cursos, sortides)
15Educació ambiental privada (escoles)
Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental 16
13/14
Ajuntament de Sabadell – Educació Ambiental 17
15/16
18Ajuntament de Terrassa - Educació Ambiental
Ajuntament de Sabadell – Assessorament de
19
l'aigua
20Casals estiu

4.000,00 €
5.380,00 €

5.248,62 €

5.220,00 €

7.807,91 €

500,00 €

1.142,00 €

1.000,00 €

959,50 €

1.500,00 €

1.572,00 €

1.500,00 €

3.571,00 €

1.380,00 €

1.400,00 €

1.200,00 €

499,12 €

1.370,00 €

1.215,69 €

ALTRES INGRESSOS

700,00 €
650,00 €
700,00 €

635,50 €

1.463,05 €

1.443,88 €

23Esponsors puntuals

300,00 €

24Venda Material

300,00 €

25Actius financers
26Altres subvencions i ajuts

2.033,19 €
28,53 €

1.855,00 €

315,73 €

100,00 €

108,00 €

327,83 €

500,00 €

152,21 €

207,40 €

200,00 €

55,52 €

863,05 €

27Fons de liquiditat
TOTAL INGRESSOS

23,7

100,00 €

21RSC / voluntariat
22Altres serveis

12,1

1,0

1.055,00 €
908,65 €

36.243,20 €
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31.623,69 €

29.975,00 €

32.940,51 €

100,0

DESPESES
DESPESES D'OFICINA
i RELACIONS AMB ENTITATS
1 Personal
2 Telèfon, correu electrònic i web
3 Manteniment local i reparacions

Pressupost
2014

Tancament
2014

Pressupost
2015

Tancament
2015

19.158,40 €

19.066,25 €

18.780,00 €

19.352,81 €

16.738,40 €

17.182,24 €

17.150,00 €

17.616,26 €

1.000,00 €

916,09 €

500,00 €

607,30 €

150,00 €

145,06 €

150,00 €

4 Biblioteca i premsa

30,00 €

19,23 €

20,00 €

19,23 €

5 Assegurança local

380,00 €

388,69 €

400,00 €

404,96 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

%
58,8

6 Amortitzacions
7 Quota Federació Ecologistes de Catalunya
8 Subscripcions altres entitats

785,00 €

485,00 €

485,00 €

485,00 €

5.614,80 €

4.446,29 €

4.770,00 €

4.214,05 €

1.974,80 €

1.924,40 €

1.930,00 €

1.924,80 €

340,00 €

279,09 €

285,00 €

283,48 €

2.600,00 €

1.868,21 €

1.800,00 €

1.518,37 €

50,00 €

231,19 €

105,00 €

106,19 €

650,00 €

143,40 €

650,00 €

381,21 €

11.470,00 €

8.111,15 €

6.425,00 €

9.373,65

600,00 €

220,00 €

250,00 €

360,00 €

5.700,00 €
3.400,00 €

2.103,37 €
2.099,81 €

2.000,00 €
2.000,00 €

2.514,80 €
2.360,85 €

18Altres despeses proveïdors

800,00 €
1.500,00 €

3,56 €

19Difusió – serveis externs

1.300,00 €

1.092,25 €

1.000,00 €

1.151,00 €

500,00 €

378,35 €

300,00 €

529,35 €

770,00 €

766,70 €

DESPESES DE GESTIÓ
9 Despeses de Gestoria
10Prevenció riscos laborals
11Tributs (IVA)
12Altres taxes entitat
13Despeses Financeres
DESPESES D'ACTIVITAT
14Ponents i col·laboradors
15Proveïdors
16Despeses directes Ripol
17Despeses Verkami

20Correus i trameses
21Serveis Jurídics

28,5

7,6

153,95 €

2.000,00 €

22Ecoadenc

1.290,00 €

23Material d'oficina i fotocopiadora

1.000,00 €

1.211,35 €

1.000,00 €

1.152,57 €

24Assegurança activitats

1.080,00 €

1.105,83 €

1.105,00 €

1.132,68 €

25Pèrdues per impagament

343,08 €

26Resultat positiu de l'exercici
TOTAL DESPESES

12,8

1.423,47 €
36.243,20 €

- 10 -

31.623,69 €

29.975,00 €

32.940,51 €

100,0

