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ALNUS  ECOLOGISTES DE CATALUNYA

RESUM DE LES ACTIVITATS 2008

Activitats i accions més destacades en que ha participat Alnus  EdC:
Gener
Dimecres 23 i 30 a la sala de Sessions de l'Ajuntament. Sant Just i la bicicleta.
Quin paper volem donar a la bici en el nostre poble? Cal més carril bici? Alnus
EdC va fer la presentació oficial de la nostra proposta de mobilitat en bicicleta i
pacificació del trànsit per Sant Just i rodals.

dissabte 26, a cal Suís (Esplugues de Llobregat) Jornada reflexió de les lluites de collserola
Febrer
1, 2 i 3  Participació a la 157ª Fira de la Candelera a Molins de Rei. A l'apartat de 7ª fira ecològica
amb paradeta de la PCDCollserola.
dissabte 2, Jornada sobre "Residus i Canvi Climàtic" , a Molins de Rei, ca
n'Ametller.
Dimarts 26 Participació a la manifestació “Per un aire net” a Sant Feliu de
Llobregat. Per la salut i contra la incineració de residus a la cimentera.
Març
dissabte 1, JORNADA de preparació de les lluites a
COLLSEROLA a can Pascual
Diumenge 9 dia d'eleccions i de Forestació a la Vall amb
plançons d'alzines.
PLANTADA D'ARBRES AL TORRENT DE CAN CORTÈS
Abril
10 d'abril  Debat "La necessitat de preservar Collserola"
A les 19h a l'Ateneu Barcelonès. C/ Canuda 6. Metro/tren Pç.
Catalunya
Organitzem: PCDC
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Diumenge 13 La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola 
PCDC, junt amb entitats excursionistes, veïnals, cíviques, etc. Vam
organitzar una Marxa popular en defensa de Collserola per donar un
toc d'atenció a les administracions. Més de 1000 persones hi van
participar
Dijous 17

Xerrada debat "L'aigua. En fem un bon ús?
A càrrec de Narcís Prat, catedràtic d'ecologia de la
Universitat de Barcelona. Membre de la Fundació
Nova Cultura de l'Aigua (FNCA).
A Can Ginestar
Organitzava AlnusEcologistes de Catalunya amb el
suport de l'AAVV de Sant Just i l'Ajuntament de Sant Just
Desvern

Inici de la Campanya de repartiment d'economitzadors d'aigua amb l'Ajuntament.
24  Participació al 9è Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS):
Obres de connexió del sistemes Ter i Llobregat (Actuacions previstes a Sant Just Desvern,
Afectacions i calendari)
Informació Projecte de restauració de la vall de Sant Just. Desacord amb la proposta general i
demanda de nous estudis per part d'AlnusEdC.
2642008 Visita a la macrodepuradora del Prat.
Visita a la macrodepuradora del Prat i la potabilitzadora del Baix Llobregat.
Maig
Adhesió al manifest contra els transvasaments.
Dissabte 10
aigua.

Visita a la potabilitzadora de Sant Joan Despí i Museu

Dissabte 17 Assemblea EdC 2008 al Monestir de Poblet
Diumenge 18 Manifestació a Amposta contra en nou transvasament de
l'Ebre que volien imposar contra la nova cultura de l'aigua. Alnus amb
Ecologistes de Catalunya.
Dissabte 24 Manifestació contra el pla CaufecPorta BCN des de la plaça
de l'Ajuntament d'Esplugues.
Juny
Dissabte 14, participació a la Conferència a càrrec del Dr. Josep Ferris i Tortajada sobre la crema de
residus a la cimentera. “Quins seran els efectes adversos en la nostra salut i especialment en la dels
nostres fills?” a Sant Feliu de Llobregat. Organitzat per la Plataforma Aire Net Contra la Incineració.
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Diumenge 15 Passejada amb bicicleta "Fem nostre el riu Llobregat"
Recorregut: Sant JustSant JoanRiuAiguamolls Molins de ReiSant FeliuSant
Just

A proposta d'AlnusEdC. L'Ajuntament de Sant Just Desvern s'ha
adherit a la Campanya Catalunya lliure de bosses de plàstic
aprovant una moció al darrer plenari .

Juliol
Inici de la campanya Catalunya lliure de bosses de plàstic
Alnus  EdC alerta al DMAH i el Consorci que les obres del Pla Caufec estan
destruint excessiva massa vegetal en zona protegida del Parc de Collserola.

Agost
AlnusEcologistes de Catalunya demana que es modifiqui el projecte d'obres de nova
construcció d’una marquesina al camp de futbol al∙legant que no segueix criteris de
sostenibilitat i s'aprofiti per instal∙lar energies renovables.

Setembre
Alnus fa seguiment de les obres d'ATLL a la Vall i adverteix dels vessaments
d'aigua gris al torrent de la font del ferro.

Diumenge 28 Alnus  Ecologistes de Catalunya s'afegeix a la convocatòria
de la 5ª bicicletada intermunicipal com a acte de reivindicació d'una
mobilitat sostenible i segura.
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Octubre
Diumenge 5 Participació en l'Acció en defensa de Collserola a l'acte de inaugural del 60è Congrés
mundial de la natura (UICN)a Barcelona (amb la PCDC).
Dilluns 6 Alnus presenta un seguit de propostes urbanístiques sostenibles a l'Ajuntament,
l'avantprojecte de remodelació del barri La Miranda.

atès

Diumenge 28  Festes de tardor  paradeta informativa de l'Alnus i Ecologistes de
Catalunya.

Novembre
Diumenge 9 Visita als entorns de les obres d'ATLL amb la PCDC
Diumenge 16 Passejada amb bicicleta i observació d'ocells
Per tal de promoure l'ús urbà de la bici i alhora el gaudi de
l'entorn del castigat riu Llobregat, vam fer un segon passeig en
bici aquest any, visitant els aiguamolls de Molins de Rei.
Recorregut: Sant Just  Sant Joan  Marge esquerra del riu Llobregat  Aiguamolls Molins de Rei  Sant
Feliu  Sant Just

Activitats generals en que han participat membres d'Alnus – EdC:
Diverses reunions d'organització i coordinació amb la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola
(PCDC), Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus (PCRR) i la Federació Ecologistes de
Catalunya (EdC), tant en el consell com en la comissió de planificació territorial.
Diverses reunions al Consorci del parc de Collserola, (temes urbanístics i Projecte Bici) dins el grup de
la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC).
Reunions de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic
Manteniment i rec del sector de reforestació del torrent de can Cortès, sobretot a l'estiu. Forestació
amb plançons d'alzines i roures al torrent de can Cortès. Sembra al Viver de nous aglans germinats per
a properes forestacions i també aglans directament sobre l'espai forestal.
Diversos articles sobre ecologia, decreixement i Collserola a la revista local "La Vall de Verç"
Butlletins electrònics Infoalnusweb i EdC.
Radiodifusió a traves de radiodesvern (98.1 FM) Al juny vam fer l'últim programa OPCIÓ NATURA,
que s'emetia els dijous de 2/4 de 8 a 8 del vespre amb repetició els dissabtes a 2/4 de 4 de la tarda.
En Jordi Agulló i en Charles Ablett continuen aportant el seu parer a diversos programes de l'emissora
municipal.

ALNUS - Ecologistes de Catalunya
Casal de joves. Av. Indústria 34. SJD 08960.
Tels: 934731641 – 934736925
A/e: alnus@pangea.org
www.pangea.org/alnus

La nostra web www.pangea.org/alnus amb amplis continguts. Actualitzacions freqüents.
Mantenim la llista interna de correu de yahoo (alnusgrup@yahoogroups.com), de debat pels temes
que sorgeixin i tractem a l'Alnus oberta a tots els socis que ho vulguin.
Com a novetat, algunes fotos de les nostres activitats estan penjades a http://www.flickr.com/photos/
26712849@N06/
Diverses reunions amb polítics i tècnics del departament de Medi Ambient de la Generalitat, amb EdC
i la PCDC.
Seguiment de les gestions de la cimentera Cemex per intentar evitar que es converteixi en
incineradora.
Seguiment de l'Avantprojecte del Pla territorial Metropolità de BCN aprobat aquest any.

