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ALNUS  ECOLOGISTES DE CATALUNYA

RESUM DE LES ACTIVITATS 2007

Activitats i accions més destacades en que ha participat Alnus  EdC:
Gener
17 Reunió alnus  Definició de propostes mediambientals per oferir als partits per als seus programes
previ les eleccions municipals
23 Reunió Ajuntament Projecte d'ordenació de la Vall de Sant Just.
Al∙legacions al Pla Especial Urbanístic de concreció de l'ús i de les condicions d'edificació del Parc
d'Atraccions del Tibidabo fa referència al Cim del Tibidabo.
Febrer
2ª denuncia al consorci del Parc de Collserola pel rebliment irregular amb terres i runes del torrent de
can Llevallol
3 i 4  Participació a la Fira Candelera a Molins de Rei. A l'apartat de fira ecològica amb paradeta de la
PCDCollserola. 2ª Jornada sobre la gestió dels residus a Europa. Acció de denúncia de la crema
incineració de residus a les cimenteres.
15 i 16 – Participació al “FÒRUM SOBRE MEDI AMBIENT I MÓN LOCAL” La ciutadania participa i debat
Jornades realitzades al recinte del Fòrum, organitzada per la xarxa de municipis de la Diputació de
Barcelona
Març
23, 24 i 25 de març al recinte Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès) la Federació Ecologistes de Catalunya
(EdC) hem organitzat la 20a Trobada d'entitats i plataformes en defensa del territori dels Països
Catalans. Aquest cop les Trobades estaven coordinades per Salvem el Vallès i l’ADENC. D'allà surt la
declaració del Vallès, que intenta consensuar les mesures necessàries a exigir a les administracions per
protegir el territori.
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.
Abril
Publicació de Alnusfera Nº 9  Primavera  Estiu 2007 ALNUS  Ecologistes de Catalunya Butlletí
d'informació cívica i mediambiental de Sant Just Desvern en celebració del 10è aniversari.
ALNUS, 10 ANYS DEFENSANT LA NATURA I ELS VALORS ECOLÒGICS
Hem fet unes samarretes blanques amb un gran cor verd en commemoració del desè aniversari
(aquest cop en 4 talles i diverses formes...home/dona.)El teixit és de molt bona qualitat. El preu soci/a
és de 7 € i no soci 10 €.
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21 i 22  Firadesvern i Alnus  EdC tenim paradeta
21 Assemblea EdC 2007. El moviment ecologista català es va reunir al Walden7.
24  Participació al 9è Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS):
Obres de connexió del sistemes Ter i Llobregat (Actuacions previstes a Sant Just Desvern, Afectacions i calendari)
Informació Projecte de restauració de la vall de Sant Just. Desacord amb la proposta general i demanda de nous
estudis per part d'AlnusEdC.

Maig
8  Xerrada i debat públic amb el títol: “Els efectes de la contaminació a la salut”, al Centre cívic Salvador
Espriu convidant als grups polítics municipals.
Valoració de les propostes mediambientals dels partits polítics municipals de Sant Just previ eleccions.
Presentem al∙legacions a la sol∙licitud d'autorització ambiental del projecte d'una activitat de fabricació
de ciment gris en el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat de l'empresa CEMEX ESPAÑA S.A. que
promou la coincineració de residus.
Juny
Dissabte 16 PLANTADA D'ARBRES AL TORRENT DE CAN CORTÈS. Transplament dels pins que van fer
créixer a l'escola Montseny de Sant Just Desvern
Dijous 21 participació a la MANIFESTACIÓ PER UN AIRE NET a Sant Feliu de Llobregat. En suport a la
Plataforma Aire Net Contra la Incineració.
Juliol
dimecres 4  reunió d’alnus amb ICV responsables de la regidoria de Medi Ambient.
dimecres 18  Sopar de X aniversari Alnus  EdC amb socis i simpatitzants.
dissabte 21 – CINEFORUM, es va passar el documental de Al Gore "UNA VERDAD INCÓMODA" al casal
de joves. L'activitat estava organitzada per Cineclub Utopia i AlnusEdC dirigia el debat posterior.
Donem avís per 2on any 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.
Setembre
Setmana de la mobilitat sostenible, Dissenyem una proposta de pla de mobilitat per afavorir l'ús de la
bici. Ens afegim a la Convocatòria de bicicletada popular.
Octubre
6 Convoquem i participem a la Manifestació contra el Pla Caufec a Esplugues de Llobregat
Diumenge 28  Festes de tardor  paradeta informativa de l'Alnus

Novembre
18 Passejada guiada per la Vall de Sant Just (per explicar l'actualitat urbanística).
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28 Dia d'Acció Globlal ANTIINCINERACIÓ. Membres de la Plataforma Cívica per a la Reducció de
Residus  Ecologistes de Catalunya ens vam ajuntar davant el Departament de Medi Ambient i
Habitatge, per dir NO a la crema de residus SÍ a una llei de prevenció.
Desembre
10ª reunió del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant Just Desvern (Estudis a la Vall de Sant Just:
Estudi de trànsit al camí de Vallvidrera, Estudi de les possibilitats de llacunatge com a sistema de gestió d’aigües residuals,
Projecte de restauració paisatgística de la vall a la zona de la Font Beca. Pla de Mobilitat Urbana i Propostes per a la
mobilitat en bicicleta. Proposta d’Alnus  EdC de Declaració de Zona de Seguretat de tota la Vall de Sant Just).

Activitats generals en que han participat membres d'Alnus – EdC:
Diverses reunions d'organització i coordinació amb la 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), tant en el consell com en la comissió de planificació territorial.
Diverses reunions al Consorci del parc de Collserola, (temes urbanístics i Projecte Bici) dins el grup de la
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC).
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, ...
Reunions de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic: juliol la presentació per sectors, octubre
plenari general tot el dia, novembre reunió sectorial i 19 de desembre 2ª reunió sectorial.
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 Infoalnusweb. Butlletí estacional d'EdC en paper., amb dificultats de distribució per
manca de secretaria alnus.
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.
La nostra web www.pangea.org/alnus amb amplis continguts. Actualitzacions freqüents.
Mantenim la llista de correu de yahoo (alnusgrup@yahoogroups.com), de debat pels temes que
sorgeixin i tractem a l'Alnus oberta a tots els socis que ho vulguin.
Diverses reunions amb polítics i tècnics del departament de Medi Ambient de la Generalitat, amb EdC i
la PCDC.
Adhesions web: Salvem Montserrat. Manifest d' Està tot fatal! Contra el decret per legalitzar la caça
d’ocells amb vesc mitjançant barraca. Salvem el Tibidabo.

