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ALNUS
Casal de joves. Av. Indústria 34
Tels:934731641 – 934736925
Emails: casal@santjust.com ,
oleguerfj@yahoo.es, ppcabeza@teleline.es

Resum d'activitats realitzades per l'ALNUS durant
el 2001
Passejades i neteges:
18-02-2001
29-05-2001
30-09-2001
11-11-2001

:Al sectors de can Biosca i font de la beca.
:Al sectors de can Vilà i bosc de can Carbonell.
:A l'entorn del torrent de la font de la Beca, zona alta.
: Anul·lat per pluja
Sortida amb xerrada prèvia:
07-03-2001 : Xerrada amb projeccions " L'avifauna dels aiguamolls "
11-03-2001 : Visita al Delta del Llobregat i avistament d'aus.

Adequació de l'entorn de la torre medieval de la Penya
del Moro:
Febrer - Març (4 o 5 ocasions) :Estassada de l'entorn de la torre
medieval de la Penya del Moro i retirada del brancatge i matolls.

Participació a Manifestacions i Trobades:

25-02-2001 : Contra el Pla Hidrològic Nacional i per una Nova Cultura
de l'Aigua. BCN
07-04-2001 : PCRR : Contra l'abocador de residus metropolitans a
Argençola. Anoia.
27-05-2001 : Acció reivindicativa al Riu Llobregat Volem un Riu Viu, no
canalitzat. RIU
10-06-2001 : AEEC: Prou agressions al territori i Dimissió Conseller MA
Felip Puig. BCN
20-10-2001 : PCRR: Contra l'abocador de residus classeII de Cruïlles.
Baix Empordà.

Participació a diferents Jornades ecologistes

A les XVII Trobades Naturalistes i Ecologistes del 29-04 al 2-05-2001; a
Banyoles, tallers, xerrades, accions, lleure...
A les Jornades de debat per un nou marc de protecció real de
Collserola, 12 , 18 i 19 de maig, a Rubí, Molins de Rei i Papiol.

Participació a diferents activitats locals

Festa de l'arbre, Fira Desvern, Consell de Medi Ambient, Jornada de
participació ciutadana, Fòrum de mobilitat, Festes de tardor, Jornades
pel futur de l'Associacionisme, Espai radiofònic "setmanal"

Grups de treball supralocal

Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya, Plataforma Cívica per
a la Reducció de Residus i Plataforma Cívica de Defensa de Collserola.

Fet a destacar: Interposició de contenciós administratiu a la

requalificació urbanística de la pedrera Berta ( possible abocador a
collserola a zona PEIN), al·legacions a l'ampliació de la biblioteca a
Can Ginestar...
* Reunions ALNUS, al Casal de joves : Primer, segon i tercer Dijous de cada mes de 19 a 20 :30
hores.
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Publicacions

Fem la tramesa electrònica del butlletí de l'AEEC cada 15 dies
aproximadament a la gent d'Alnus ,vàrem repartir l'Alnusfera n4 a
Firadesvern i a Sant Just al carrer, també ens han començat a
publicar a La Vall de Verç una sèrie d'articles sobre Collserola

Adhesió a campanyes:

Prou Carreteres (Martorell- Sant Sadurní)
Per un nou Marc de Protecció de Collserola.
No a la destrucció de la Vall d'Arreu.

* Reunions ALNUS, al Casal de joves : Primer, segon i tercer Dijous de cada mes de 19 a 20 :30
hores.

