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Resum d'activitats realitzades per l'ALNUS de desembre 2001 fins a
final de l'any 2002
Passejades i neteges: (hem entregat una samarreta "Preservem la Vall de St. Just" a
la gent que repeteix en les neteges)
27-01-2002 :Al sectors de les fatjones i font del rector.
17-03-2002 :Al sectors alts de can Gelabert i de can Coscoll.
12-05-2002 :A l'entorn de les zones urbanitzables no programades pel PGM 1976.
16-06-2002 : Al torrent de la font de la Beca i cap a la font de la Mandra (recollint firmes de
suport al manifest per a un nou marc de protecció de Collserola)
22-9-2002 : Sector can Vilà i can Baró
17-11-2002 : Sector bosc de can Roldán i can Gelabert

Sortides matinals a les zones amenaçades de Collserola organitzat
conjuntament amb la PCDC
Diumenge 10 de novembre: 1a. matinal Baix Llobregat 1

Exposició i xerrada :
4 al 24-04-02: Exposició Barnamil a can Ginestar, "L'energia solar funciona, connecta't al sol"
07-04-2002 : Xerrada amb projeccions i mini exposició d'aparells solars.

Participació a manifestacions, accions i trobades:
16-12-2001 : PCDC: Presentació de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola i del
manifest "Per a un nou marc de protecció de Collserola". Dia de Collserola. Can Coll. Cerdanyola.
10-03-2002 : Manifestació contra el Pla Hidrològic Nacional i per una Nova Cultura de l'Aigua.
BCN
07-06-2002 : PCRR : Acció de compra col·lectiva i denuncia d'ECOEMBES i el
sobreempaquetatge. BCN.
05-06-2002 : Plataforma contra la destrucció de la Vall d'Àrreu: Acció de denuncia de l'empresa
Catalana Occident per la seva implicació en l'ampliació de Baqueira-Beret i la destrucció dels
Pirineus. BCN
10 al 24-11-02 Marxa per l'Ebre al Mediterrani 2002

Participació a diferents Jornades ecologistes

AEEC: Vendrell, BCN, Figueres
27.4.2
Jornada de debat Present i futur de Collserola

Participació a diferents activitats locals
Sant Jordi, Festa de la Pau, Consell de Medi Ambient i sostenibilitat, Agenda 21 i fòrum
Collserola, Festes de tardor, Jornades pel futur de l'Associacionisme, Breu espai radiofònic 3 dies
per setmana, abans de l'agost i només els divendres després.
Converses amb diferents grups polítics, per tractar la problemàtica urbanística de la Vall de St.
Just, només reeixides amb ICV, PP i ERC.
Reunió de la PCDV i l'ALNUS amb l'alcalde per tractar el tema del desenvolupament urbanístic de
la Vall.

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 efectiva de la demanda del contenciós administratiu per la
requalificació urbanística del Pla Especial de Collserola per a poder convertir la pedrera Berta en
abocador de residus urbans a zona PEIN.

Instàncies :

Manteniment i salvaguarda del Xiprer del c/ Major 6 (atesa, sense contestar oficialment)
Reunió amb alcalde per parlar de la problemàtica de la Vall (denegada)
2es al·legacions a l'ampliació de la biblioteca a Can Ginestar (sense resposta oficial)
Enllaç del web de l'Ajuntament amb el Web de l'Alnus (pendent de realitzar)
* 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 i bimensual el de
Collserola a la gent d'Alnus, vàrem repartir l'Alnusfera nº5 a Sant Just al carrer a les festes de
Tardor.
Es continua la sèrie d'articles sobre Collserola i sostenibilitat a la revista La Vall de Verç. Article
Energia solar. Es comença una nova sèrie d'articles en base al programa electoral
mediambiental.
Des d'abril de 2002 hem penjat una pàgina web pròpia a internet, des d'on divulguem les
activitats, projectes i notícies.
A/e: alnus@pangea.org i WEB: www.pangea.org/alnus

Adhesió a campanyes:
Adhesió al manifest en defensa de la Vall de la Nova Plataforma Cívica en Defensa de la Vall de
Sant Just Desvern.

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

