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ALNUS  ECOLOGISTES DE CATALUNYA

RESUM DE LES ACTIVITATS 2006

Activitats i accions concretes més destacades en que han participat membres d'Alnus  EdC:
febrer 2 Participació al 7è Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)
4 i 5  Participació a la Fira Candelera a Molins de Rei. A l'apartat de fira ecològica amb paradeta de la
PCDCollserola. Jornada sobre la gestió dels residus a Europa.
14 de febrer presentació de la campanya "Fem el primer pas! Entitats Catalanes per a la Reducció dels
Residus".
Al∙legacions al Pla d'Infraestructures i Transport de Catalunya (PITC) degut a que marquen un
desenvolupament insostenible basat sobretot en més carreteres i autovies i poc transport públic. Algun dels
vials els considerem incompatibles amb l'espai natural de Collserola – no respostes, simplement ens han
enviat un CDR amb el pla que han aprovat.
23F Es manifesta el desencís en el Ple municipal on s'aprova provisionalment la modificació de
planejament urbanístic a la Vall de St. Just
Març
Presentem més al∙legacions relatives a la sol∙licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una
activitat de fabricació de ciment mitjançant la cremaincineració de residus, als termes municipals de St.
Vicenç dels Horts i Pallejà promoguda per CEMENTOS MOLINS S.A atès que considerem que l'increment
de la contaminació atmosfèrica que això pot suposar, és inadmissible en una zona tant contaminada com el
Baix Llobregat.
Acció directa Festa de l'arbre diumenge 5 de març amb pancartes aprofitant l'acte de la festa de l'arbre
per denunciar el fet de que l'Ajuntament per una banda planta arbres com a símbol de respecte i interès
per la natura i, per l'altra, ha aprovat destruir el bosc de davant de can Candeler (més de 300 arbres) i part
del de Rosa Sensat (uns 100 pins) per tal d'edificarhi. Tot plegat, per justificar el conveni que assegurava
salvar la Vall!
12

Participació a la Marxa No al Vial de Cornisa per MOLINS DE REI

23 de març 3ª Sessió de Formació de la Fundació per a la Prevenció i el Consum Responsable: Xerrada sobre
Residus Perillosos
29 Article d'una plana, entrevista a Oleguer Farràs, representant de la PCDC, publicat a El Punt Barcelona”
abril Recull de poesies i fotos que l’Alnus publica aprofitant la diada Sant Jordi i en homenatge a la Vall
de Sant Just, 150 exemplars de : Paraules & Mirades des de la Vall Texts: Jordi Agulló i Guerra, Fotos:
Muriel Rousselle
Presentem instància a l'Ajuntament demanant participació ciutadana per a la reordenació de la Vall abans
de definir un projecte. Donat que l’Ajuntament i el Parc de Collserola han firmat un conveni per tal
d’invertir gairebé 1 milió d’euros en intentar convertir la Vall en un “espai d’oci compatible amb la
naturalesa” i per això millorar senders, serveis i infraestructures, integrant 11 hectàrees al parc de les 142
hectàrees afectades per la modificació del PGM.
12 d'abril Reunió a l'Ateneu sanfeliuenc, amb algunes entitats de Sant Feliu interessades en la protecció de
Collserola i en contra de la construcció de la carretera a la cimentera pel torrent del Duc.
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Maig Presentem al∙legacions al Pla d'Infraestructures i Transport de Catalunya (PITC) per les greus
afectacions a Collserola. El govern de la Generalitat ha aprovat un Pla d'infraestructures poc sostenible...
juny 1462006 Desistiment del Plet de la Pedrera Berta donada la sentència prou favorable que va rebre
el plet pràcticament idèntic interposat per l'Ajuntament del Papiol, que obliga a mantenir la norma del Pla
especial del Parc de Collserola que impedeix ubicarhi abocadors de residus urbans. Hi estàvem ficats des
del 2002 junt amb altres entitats de la PCDC.
26  Debat obert sobre el futur de Collserola i declaració de Parc Natural a l'ateneu barcelonès, (amb
diversos representants de l'administració i biòlegs i ambientòlegs) Organitzat per la PCDC. Introducció
Power point a càrrec d'Oleguer Farràs
28  Presentació al∙legacions a la Xarxa Natura 2000 per a que s'inclogui collserola i la Vall de Sant Just
juliol 6706 Renunciem a posar recurs de reposició amb caràcter potestatiu a la llicència ambiental que
s’atorga a CIMENTS MOLINS.
25 Presentació prèvia del projecte reordenació vall, dirigit pel Consorci de Collserola, a l'Ajuntament.
06706 Reunió alnus – PCDV amb el sotsdirector general d'urbanisme del DPTOP, Eduard Rossell, abans de
l'aprovació definitiva de la modificació del PGM de la Vall
19706 Comunicat de premsa En desacord amb l'aprovació definitiva de la urbanització de la Vall de
Sant Just a Collserola
Agost Reunió amb tècnic d'urbanisme de l'Ajuntament, per explicar el projecte de transvassement de
fontsanta a trinitat que travessarà Collserola per la Vall de Sant Just, afectarà greument l'entorn de la
riera a l'alçada de can mèlich.
octubre
Acte de protesta per la urbanització del Mas Lluí 2
Funeral per l'espai agroforestal del Mas Lluí. El diumenge 1 d'octubre de 2006 pel matí, es va fer el
comiat a aquest espai que l'administració pública ha condemnat a mort.
3806 Donem avís al centre de control de mosquits del Baix llobregat i a l'Ajuntament que hi ha molt
mosquit tigre pels volts de can Candeler i torrent de Can Biosca.
4 d'Octubre de 2006. Xerrada: La Vall de Sant Just, construcció imminent. Casal de joves. Organitzat
per la Plataforma Cívica en Defensa de la Vall i Alnus – EdC.
Dijous 5 d'Octubre de 2006. Es participa a la xerrada informativa: Implantació d'un Pla de Gestió
Energètica dels equipaments municipals de Sant Just Desvern, amb ENT Medi Ambient i Gestió
Presentació de projecte de l'Esplanada del Canigó amb nous fanals solars fotovoltàics.
L'HORA DE LA NOVA CULTURA DE L'ENERGIA, S'assisteix al debat on els polítics en campanya responen
a la societat civil 6 d'octubre Sala d'Actes del Col∙legi Oficial de Periodistes
Suport d'alnus al Manifest de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya i que dona suport a la
seva lluita. Manifest a: http://www.cementirinuclearno.tk/
Comunicat premsa  19 d'octubre de 2006 Alnus – Ecologistes de Catalunya presenta recurs de
reposició a la modificació de PGM de la Vall de Sant Just aprovada el mes passat pel DPTOP.
Participació manifestacions contra el Barcelona meeting point.
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Alnus  Ecologistes de Catalunya muntem una petita exposició que ha realitzat el Centre UNESCO de
Catalunya titulada L'aigua al segle XXI. Exposició basada en l'informe de les Nacions Unides sobre el
desenvolupament dels recursos hídrics al món: Aigua per a tothom, aigua per a la vida. A la sala Ovidi
Montllor del casal de Joves a partir del 23 d'octubre.
Novembre 2  Participació en el 8è Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat
4 Nov. !ª reunió de la COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL Ecologistes de Catalunya.
5 de novembre sortida especial per la vall amb un grup escolta de BCN. FEM BOSC, CREEM VIDA! Mostra
del viver i de com recollir aglans i plantarlos posteriorment.
12 de desembre a les 19h, a Molins de Rei, trobada d'entitats, afectats i plataformes del Baix Llobregat,
Barcelonès i Vallès Occidental, sobre la problemàtica de la contaminació atmosfèrica.
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).
Reunions amb responsables del Parc d'atraccions del Tibidabo, consorci parc Collserola i Ajuntament de
BCN, amb l'objectiu de replantejar el projecte d'ampliació del parc d'atraccions que destruirà part de
l'entorn d'alzines centenàries per ferhi muntanyes russes, ampliar parking, ...
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 i Collserola a la revista local "La Vall de Verç"
Butlletins electrònics EdC i Infoalnus web amb alguns continguts propis. Butlletí estacional d'EdC en
paper., amb dificultats de distribució.
Radiodifusió a traves de radiodesvern (98.1 FM) Continuem amb el programa propi 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.
Mantenim la llista de correu de yahoo (alnusgrup_parlemne@yahoogroups.com), de debat pels temes
que sorgeixin i tractem a l'Alnus oberta a tots els socis que ho vulguin.
Diverses reunions amb el Consorci del parc de Collserola, amb el Vicepresident 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.
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.

