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ALNUS - ECOLOGISTES DE CATALUNYA

ACTIVITATS 2005

Activitats i accions concretes més destacades en que han participat membres d'alnus - EdC:
26 gener

Debat sobre el creixement urbà a Barcelona i la seva rodalia "Una nova

muralla entre Barcelona i la seva perifèria?" a l'ateneu barcelonès, organitzat per la
Plataforma Diagonal Ponent
febrer 5 i 6 - Participació a la Fira Candelera a Molins de Rei. A l'apartat de fira ecològica
amb paradeta de la PCDC. Jornada sobre la situació de l'energia a Catalunya.
25 - Xerrada-debat amb presentació àudio visual sobre la urbanització de la Vall de
Sant Just i Collserola, com a celebració del 1er. Aniversari de la gran manifestació del
22 de Febrer de 2004 en contra de la edificació a la Vall de Sant Just "SALVEM LA
VALL, ÉS COLLSEROLA", Can Ginestar amb la PCDV.
abril
13 - Comissió de la Vall, partits locals, PCDV i alnus
14 - Debat obert sobre el futur de Collserola i declaració de Parc Natural (amb el
secretari/a de Política Territorial i Medi Ambient, el Vice-president executiu del
Consorci del parc de Collserola i diversos biòlegs i ambientòlegs) Organitzat per la
PCDC.
24 - Fira de la Terra al Parc de la Ciutadella. Exposició i difusió dels valors de
Collserola i les amenaces urbanístiques (PCDC).
maig
... Debat a TV3, als matins amb Josep Cuní. Què opines de l'accés motoritzat a la
muntanya i els boscos, en directe, en nom d’EdC.
4 - Trobada amb tècnics del parc de Collserola per explicar-nos la restauració de la
riera de Sant Just.
27, 28 i 29 - 19ª trobada d'entitats ecologistes i de plataformes en defensa del
territori a Tortosa. Participació de 3 membres d'Alnus +1PCDV
juny
4 i 5 - Paradeta a firadesvern, amb xerrada i projecció ppt "Collserola, parc natural" a càrrec
d'Oleguer Farràs i Josep Miquel Mallafré
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22 - Assemblea General Extraordinària d'Alnus-Edc en motiu de la necessitat
atorgament de facultats a favor del President, del Secretari i del Tresorer de l'Alnus
per si s'ha d'arribar al contenciós amb l'Ajuntament. Aprovació de les al·legacions en
contra de la proposta de modificació de PGM a la Vall. Tresoreria: elecció i
nomenament de nou tresorer/a.
25 - Acte públic sobre la modificació de PGM al barri de can Candeler
28 - Presentació al·legacions a la modificació de PGM en el marc de la Vall de Sant
Just
juliol
4- Reunió amb periodista de l'Agència Catalana de Notícies.
Diversos contactes amb experts de la Facultat de Biologia per tal de realitzar
informes sobre els espais de la vall amenaçats d'urbanització, can Candeler i Rosa
Sensat.
Agost
1 - Presentació informes d'experts de la UB per complementar les al·legacions a la
modificació de PGM en el marc de la Vall presentades a finals de juny.
30 - Presentem al·legacions sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte
d’una activitat de fabricació de ciment mitjançant la crema-incineració de residus, als
termes municipals de St. Vicenç dels Horts i Pallejà promoguda per CEMENTOS
MOLINS S.A
Setembre
12 - reunió conjunta amb regidor de MA i CEPA
18 - Sortida vall...els efectes de la sequera
23 - Sortida vall sectors can candeler, rosa sensat i entorn amb tècnic del parc de
Collserola
octubre
4 - Reunió MA i botiguers campanya xarxa comerços respectuosos amb el MA
Barcelona meeting point
15 - Manifestació No a la Molt Alta Tensió.

No al Pla de l'energia aprovat, per

incomplir amb els mínims de sostenibilitat.
23 - Paradeta festes tardor
Novembre
6 - FEM BOSC, CREEM VIDA! Sortida per la vall per a recollir aglans i plantar-los
posteriorment.
20 - Passeig ctra CEMEX sant Feliu amb PCDC
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23 - reunió amb veinat can candeler
24- Presentació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable. EdC.
Assistència i intervenció al Ple municipal amb els veïns de can Candeler
Presentació i signatura del Projecte Bici al Consorci del Parc de Collserola
26 - Jornada PCRR a la Vall de Ges (St. Vicens de Torelló)
Activitats i accions sistemàtiques i generals en que han participat membres d'alnus - EdC:
Diverses reunions d'organització i coordinació amb la Plataforma Cívica en Defensa
de la Vall de Sant Just (PCDV), 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).
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.
Diversos articles sobre ecologia i Collserola a la revista local "La Vall de Verç"
Edició i impressió del nostre butlletí anual l'Alnusfera n7
Butlletins electrònics ocasionals de la PCDC, i quinzenals EdC alguns continguts
propis.
Nou butlletí estacional d'EdC en paper.
Radiodifusió a traves de radiodesvern (98.1 FM) al magazine "Justa la fusta" on tenim
un espai setmanal d'uns 10min.. abans de l'estiu i després inici del nou programa
propi que hem anomenat OPCIÓ NATURA, els dijous de 2/4 de 8 a 8 del vespre amb
repetició els dissabtes a 2/4 de 4 de la tarda.
Web www.pangea.org/alnus amb amplis continguts. Actualitzacions freqüents. Nova
pàgina de Fauna de Collserola.
Campanya virtual d' al·legacions al PEC. El govern tripartit de la Generalitat ha
presentat un Pla de l'Energia (PEC) que incompleix el protocol de Kyoto, els
compromisos europeus en energies renovables i l'acord del Tinell. EdC.
Nova llista de correu de yahoo (alnusgrup_parlem-ne@yahoogroups.com), de cara a
obrir el debat sobre els temes que sorgeixin, tant si els plantegem des de la junta
com si surt d'algun/a soci/a.
Assistència a diversos plens municipals, al febrer, març, abril, ... octubre, novembre
La regidora d'urbanisme, la Sra Ana Hernández, va interposar una querella criminal contra
dos membres de la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall, en Daniel i l'Oleguer
d'Alnus-Ecologistes de Catalunya, per, segons ella, "...Falsedat en les greus i
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injurioses manifestacions i imputacions delictives efectuades en el ple de
l'Ajuntament del dia 31 de març, així com en el comunicat de premsa publicat i
exposat públicament en la pàgina web d'alnus/ Plataforma Cívica en Defensa de la
Vall..."
En el jutjat no hi va haver conciliació, però en el ple de maig l'alcalde va donar el tema per
tancat
Diverses reunions amb partits polítics locals
Diverses reunions amb el Consorci del parc de Collserola, amb el Vice-president
Executiu, amb el Director, i tècnics diversos (urbanístics i biòlegs) dins el grup de la
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC).
Diverses reunions

amb polítics i tècnics del departament de Medi Ambient de la

Generalitat, amb EdC i la PCDC.
Diverses reunions al Departament de política Territorial, amb la PCDV i la
plataforma Diagonal Ponent
Converses amb l'advocat Lluís Toldrà que ha presentat la PROVA del Plet de la
Pedrera Berta

en que encara estem ficats des del 2002 i en que per fi Ens han

admès totes les proves que hem demanat al TSJC.
Converses amb l'advocat X. Moreno per a la possibilitat de presentar contenciós
contra la proposta de modificació de PGM de l'Ajuntament.
Suport i participació en alguns actes de la coordinadora no al Pla Caufec
Manifestació i ruta en autocar per tot el territori afectat per l'especulació i nous plans
urbanístics de Sant Just, Esplugues, l'Hospitalet i BCN fins a la plaça De Sant Jaume.
Amb la Plataforma Diagonal Ponent.

