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ALNUS - ECOLOGISTES DE CATALUNYA
Casal de Joves. Av. Indústria, 34
08960 SANT JUST DESVERN
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 934 731 641 / 647 330 788
Fax:
E-mail: alnus@pangea.org
Web: www.pangea.org/alnus

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1997

Objectius:
- Divulgar i promoure al nostre entorn la conservació i
la preservació de la fauna i la flora, els paisatges, les
aigües i els sòls, en definitiva, fomentar un ús racional i
sostenible dels recursos naturals.

Nombre d'associats: 40
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Federació Ecologistes de Catalunya
Àmbit geogràfic d'actuació: local (de barri o poble)
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Gestió de residus,
Ordenació del territori, Boscos, incendis forestals i
reforestació, Contaminació atmosfèrica, Mobilitat
urbana i ús de la bicicleta

- Preservar les zones d'interès ecològic del
desenvolupament urbanístic i altres activitats que
suposin una degradació de l'entorn. Protegir la vall de
Sant Just i Collserola de l'especulació urbanística.
- Contribuir a la reforestació i regeneració del nostre
entorn amb espècies autòctones.
- Enfortir el moviment ecologista català en la defensa
de les pautes proposades per l'Agenda 21 sobre
desenvolupament sostenible.
- Defensar amb més força davant l'Administració les
propostes ecologistes.

Memòria d'activitats de l'any 2001
Passejades i neteges
- Als sectors de can Biosca i font de la beca, el 18 de
febrer.
- Als sectors de can Vilà i bosc de can Carbonell, el 29
de maig.
- A l'entorn del torrent de la font de la Beca, zona alta,
el 30 de setembre.
- Sortida amb xerrada prèvia i projeccions sobre
«L'avifauna
dels aiguamolls», el 27 de març.
- Visita al delta del Llobregat i avistament d'aus, eldia

11 de març.
- Adequació de l'entorn de la torre medieval de la
Penya
del Moro, els mesos de febrer i març, en quatre o
cinc ocasions: estassada de l'entorn de la torre i
retirada
del brancatge i dels matolls.
Participació en manifestacions i trobades
- Contra el Pla Hidrològic Nacional i per una Nova
Cultura de l'Aigua, a Barcelona, el 25 de febrer.
- Contra l'abocador de residus metropolitans a
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Argençola,
l'Anoia, el 7 d'abril, convocada pel PCRR.
- Acció reivindicativa al riu Llobregat: "Volem un Riu
Viu, no canalitzat", el 27 de maig, convocada pel RIU.
- Acte "Prou agressions al territori i dimissió conseller
Felip Puig", a Barcelona, el 10 de juny, convocat per
l'AEEC.
- Acte contra l'abocador de residus classe II de
Cruïlles,
al Baix Empordà, el 20 d'octubre, convocat per PCRR.
Participació en diferents jornades ecologistes
- XVII Trobades Naturalistes i Ecologistes, del 29
d'abril
al 2 de maig, a Banyoles: tallers, xerrades, accions,
lleure.
- Jornades de debat per un nou marc de protecció real
de Collse-rola, els dies 12, 18 i 19 de maig, a Rubí,
Molins de Rei i Papiol.
Participació a diferents activitats locals
- Festa de l'arbre, Firadesvern, Consell de Medi
Ambient,
Jornada de participació ciutadana, Fòrum de mobilitat,
Festes de tardor, Jornades pel futur de
l'associacionisme,
espai radiofònic «setmanal».
Grups de treball supralocal
Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya,
Plataforma
Cívica per a la Reducció de Residus i Plataforma
Cívica de Defensa de Collserola.
ALNUS. Agrupació en Defensa de l'Entorn
Cal destacar la interposició d'un contenciós administratiu
a la requalificació urbanística de la pedrera Berta
(que podria esdevenir un possible abocador a
Collserola,
una zona PEIN), i les al·legacions a l'ampliació de
la biblioteca a Can Ginestar.
Publicacions
- Tramesa electrònica del butlletí de l'AEEC, cada 15
dies aproximadament, als socis d'ALNUS.
- Distribució del número 4 de l'Alnusfera a
Firadesvern i
a Sant Just, al carrer.
- S'han començat a publicar a La Vall de Verç una sèrie
d'articles sobre Collserola.
Adhesió a campanyes
- Prou Carreteres (Martorell-Sant Sadurní).
- Per un nou Marc de Protecció de Collserola.
- No a la destrucció de la Vall d'Arreu.
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