Resum activitats Alnus / CEPA 2009
(obertes al públic)
Diumenge 8/11/2009
Lloc de trobada: Pç. Verdaguer 11h
11:15 A.M. (Cí de can Biosca S/N, a l'alçada del torrent de can Cortès)

Visita a l'espai reforestat durant 10 anys per l'Alnus al torrent de can
Cortès. Tasques de recompte d'arbres i manteniment*.
10 anys fent repoblació forestal

Repoblació 2008

Organitza: Alnus / CEPA - Ecologistes de Catalunya.
Fem bosc, construim Natura!
dijous 5 de novembre
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant Just Desvern,
a les set del vespre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (plaça Verdaguer, 2), amb l’ordre del dia
següent:
Sistema de recollida de residus Porta a Porta
Diumenge 25/10/2009
10:30 14h
En el marc de les festes de tardor, a Sant Just al carrer
Paradeta informativa d'Alnus / CEPA  Ecologistes de Catalunya.
Catorzena reunió del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant Just Desvern,
dijous 15 d’octubre a les set del vespre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (plaça Verdaguer,
2), amb l’ordre del dia següent:
1. Projecte d’Arranjament del Camí de Vallvidrera (Camí de la Muntanya).
Arranjament del Corriol dels Ametllers.
Projecte d’arranjament dels Entorns de Sortida del TúnelGaleria A.
2. Sistema de recollida de residus Porta a Porta
3. Intervencions de les persones assistents

Alnus / CEPA  Ecologistes de Catalunya s'afegeix a la convocatòria de la 6ª bicicletada
intermunicipal com a acte de reivindicació d'una mobilitat sostenible i segura.
Concentració: Diumenge 27/9/07 A partir de les 10 del matí, al Parc del
Parador. Sortida 10:30h aprox.
Volem una mobilitat a Sant Just amb pacificació del trànsit garantida,
facilitant l'ús de la bici. L'era del petroli està tocant la seva fi i les
inversions en mobilitat "petrolitzada" no tenen futur...ja podem anar
concienciantnos i canviant els nostres hàbits de transport, i una de les millors solucions és
començar a pedalar.
http://www.pedala.org/

Recollida de firmes per demanar el tancament de les centrals nuclears obsoletes i amb
problemes de seguretat, que se'ls acava la llicència d'activitats.
Ens afecta més del que ens pensem.
Cal un canvi energètic al planeta.
Comencem aquí.
Punt fix de recollida a Sant Just
Desvern:
Casal de joves, Av. Indústria 24.
Juny  juliol 2009
http://www.apaguemlesnuclears.cat/

Dissabte dia 20 de juny de 2009
Des de les 10 del matí fins les 7 de la tarda, a l'esplanada del Casal de Joves,
Fira de l’Intercanvi a Sant Just Desvern
Es poden intercanviar objectes que estiguin en bon estat i temps lliure.
Per a més informació: 93 371 02 52
Organitza: Casal de Joves
Alnus / CEPA  Ecologistes de Catalunya disposarà d'una paradeta informativa de 10 a 13h
Recollirem firmes de diverses campanyes, http://www.apaguemlesnuclears.cat/, contra una nova
incineradora de residus metropolitana, difondrem materials divulgatius sobre reducció i reciclatge,
etc.

Donem suport a la Manifestació a Sant Feliu
Dimarts 26 de maig a les 19h a la Plaça de la
Vila
s'iniciarà una manifestació que acabarà també
a la Plaça de la Vila aprofitant el ple de
l'Ajuntament per demanar que s'aturi l'actual
proposta de modificació del PGM

Exploració, recerca i DESCOBERTA de les flors de la Vall
Passejada per la Vall el dia 10 de maig
Quedem a 2/4 d'onze a la plaça Verdaguer, porteu la
càmera
Farem fotos i després muntarem una exposició
WEB
Gaudim d'aquesta primavera a Sant Just
Organitza ALNUS / CEPAEcologistes de Catalunya

Dimarts 31 de març de 2009 a les set del vespre

Com volem que sigui el Camí de
Vallvidrera?
Sessió Informativa a la sala de plens de
l'ajuntament
•
info Alnus
+ info Ajuntament

Dimecres 18 de març, 19:30h
Casal de joves
Debat: És necessari que el govern apliqui polítiques tant agressives amb el territori?
Hi ha alternatives viables?
Organitza: Alnus / CEPA Ecologistes de
Catalunya
Diumenge 22 de Març, a BCN
MANIFESTACIÓ CONTRA LA POLÍTICA
AMBIENTAL DE LA GENERALITAT
Pç. Catalunya 11h a Pç. Sant Jaume 12h
Entitats i plataformes en defensa del territori
català reclamen una planificació
ambientalment responsable.
Sortida des de Sant Just 10h Parador.
Organitza: Ecologistes de Catalunya

Diumenge 15 de Març de 2009
PLANTADA D'ALZINES
Col∙labora en la lluita contra el canvi climàtic. Planta un arbre!
10:30 Al Viver de l'Alnus. Ps. Muntanya 20 bis, front l'Institut (per recollir els
plançons)
La plantada es farà aquest cop en sòl qualificat de parcs i jardins urbans, just a la
Baixada del Mas, al costat del viver, entre el passeig de la muntanya i el camí de
can Candeler.
Fem bosc, construim Natura!
Organitza: Alnus/ CEPA – Ecologistes de Catalunya

Diumenge 15 de febrer de 2009

Passejada per l'entorn agroforestal del Mas Lluí
Un entorn agrícola abandonat, amb garrofers, ametllers i
oliveres destacant entre els prats on gran varietat
d'ocells passeja, piula i troba aliment.
Amb restes de barraquisme i vehicles abandonats en descomposició.
Tot plegat a l'espera de la nova gran urbanització que ha
promogut l'Ajuntament de Sant Just Desvern amb "La
Colonial" de "La Caixa", entre d'altres, i fa alguns anys
també l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (que encara hi
te pendent algunes requalificacions)
Casualment aquest més de febrer està anunciat l'inici de les obres d'urbanització d'aquest espai...ho
comprovarem durant el passeig...
Sortida: 11 del matí a la Pç. Verdaguer (fins les 13h)
Organitza Alnus / CEPA  EdC

Recordem que l'any 2006 AlnusEdC i la PCDV li
vam fer un funeral atès es va fer pública
l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització
amb una edificació de 12 blocs de pisos de 6 plantes, just quan l'ajuntament afirmava que
la Vall estava salvada i no s'hi construiria més.
Dissabte 31 de gener de 2009
10:30h
En el marc de la Fira ecològica de la Candelera a Molins de Rei, Jornada de debat "La crisi, una oportunitat per a un
nou model energètic". Lloc Sala d'actes de Ca n'Ametller.
16h
Reunió  trobada de col∙lectius interessats en participar i organitzar la manifestació del 22 de març de 2009 en defensa
del territori...
a Molins de Rei Lloc Sala d'actes de Ca n'Ametller.
Organitza EdC
+ info http://22marc2009.blogspot.com/

Dissabte 3 de gener a les 12 del migdia
L'artista Quim Lluís ens explicarà els seus paissatges de la ment de la seva
exposició al celler de can Ginestar, que tenen relació directa amb el paissatge
de la Vall de Sant Just i l'amenaça urbanística.

