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ALNUS - ECOLOGISTES DE CATALUNYA                 ACTIVITATS 2003

26.1.2003 Sortida per la Vall de Sant Just, divulgació dels valors de Collserola.(PCDV).

1.2.2003 Fira Candelera a Molins de Rei. Exposició i difusió dels valors de Collserola 

i les amenaces urbanístiques (PCDC/XDT).

2.2.2003 Fira Candelera a Molins de Rei. (PCDC/XDT).

16.2.2003 Forestació amb plançons d'alzines i roures al torrent de can Cortès.

24.2.2003 Reunió amb el Conseller de política Territorial Felip Puig (PCDC).

03-3-2003  Assemblea extraordinària ALNUS

16.3.2003 Sortida  per  Collserola  als  termes  de  Sant  Feliu,  Sant  Just  Desvern  i 

Esplugues (PCDC).

23.3.2003 Manifestació a BCN/ Tren de l'Empordà. Salvem l'Empordà.(AEEC)

29.3.2003 Assemblea de l'AEEC al Santuari de Bellmunt, sector GDT.

30.3.2003Xocolatada Popular. Taller de domassos i campanes. Salvem la Vall (PCDV).

5.4.2003 Festa de la Pau a Sant Just. Exposició i difusió dels valors de Collserola i 

les amenaces urbanístiques.

06-4-2003   Manifestació a BCN contra el PHN.

13.4.2003 Neteja  de  brossa i  deixalles  pels  sectors  de la  Font  de la  Beca i  can 

Biosca.

26.4.2003 Fira de la Terra al Parc de la Ciutadella. Exposició i difusió dels valors de 

Collserola i les amenaces urbanístiques (PCDC).

27.4.2003 Fira de la Terra al Parc de la Ciutadella.

Maig-2003 Enquestes  sobre  Collserola  i  la  seva  protecció  als  partits  polítics 

municipals (PCDC).

14-5-2003 Assemblea extraordinària (ALNUS)

20.5.2003 Reunió amb director Dept.  Boscos i  Biodiversitat de la  Generalitat.  Sr. 

Pere Maluquer. (PCDC).

18.5.2003 Adequació  del  Viver  i  plantació  de  nous  aglans  germinades  per  a 

properes forestacions.

08-6-2003 Manifestació a Lleida. Salvem la timoneda d'Alfés - l'aeroport a un altre 

lloc. (AEEC)

15.6.2003 Neteja de brossa i deixalles pels sectors de can Vilà i can Carbonell.
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17.6.2003 Sortida-reunió a Collserola amb director Dept. Boscos i Biodiversitat de la 

Generalitat. Sr. Pere Maluquer.(PCDC)

8.7.2003 Sortida-reunió a la Vall de Gausac amb el Director del Parc de Collserola 

Sr. Marià Martí. (PCDC).

28.9.2003 Neteja de brossa i deixalles pels sectors cremats pels incendis de can 

Biosca.

11i12-10-2003  Trobades d'entitats i plataformes en defensa del territori a Figueres 

(AEEC/PCDC/XDT)

8.11.2003 Bicicletada per la Via Verda Cerdanyola - St. Cugat (PCDC).

10i17-11-2003 Participació ciutadana en el debat sobre els valors naturals de la 

vall (PCDV)

14.12.2003Forestació al torrent de can Cortès

31-12-2003Presentació d'al·legacions a  l'Ajuntament de Cerdanyola pel projecte de 

Centre Direccional a la Via verda

Generals:

Participació i coordinació amb la PCDV, PCDC, XDT, PCRR i AEEC.

Manteniment i reg del sector de reforestació del torrent de  can Cortès, sobretot a 

l'estiu.

Diversos articles sobre ecologia i Collserola a la revista local "La Vall de Verç"

Edició i impressió del nostre butlletí anual l'Alnusfera i el tríptic conjunt amb la PCDV.

Butlletins electrònics trimestrals de la PCDC, i  quinzenals AEEC alguns continguts 

propis.

Radiodifusió a traves de radiodesvern al magazine "Justa la fusta" on tenim un espai 

setmanal d'uns 10min..

Web www.pangea.org/alnus amb amplis continguts. Actualitzacions freqüents.
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