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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1986

Objectius:
Estudiar, difondre i protegir el medi ambient a la
comarca de l'Anoia.

Nombre d'associats: 40
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Principals organitzacions nacionals, estatals o
internacionals a les quals està vinculada Unescocat
(UICN, Nacions Unides, ...).
Àmbit geogràfic d'actuació: comarcal
Persones o grups socials a qui s'adreça: adults
Àmbits temàtics d'actuació: Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Comunicació i
educació ambiental

Memòria d'activitats de l'any 2003
Campanyes i actes reivindicatiusL'entitat fa un
seguiment constant de la problemàtica ambiental de la
comarca de l'Anoia. Actualment, i des de fa quatre
anys, realitza una campanya de neteja dels abocadors
incontrolats del Municipi de Vilanova del Camí a
través d'un conveni amb l'ajuntament del poble, i
amb la participació dels ciutadans.Jornades de formació
- Conferències i exposicions sobre temes ambientals,
dirigides a totes les persones de la ciutat i comarca,
per tal de sensibilitzar sobre la importància de
preservar l'entorn natural i donar a conèixer la
problemàtica que causa l'excessiva pressió humana en el
medi ambient.- L'entitat ha elaborat dues exposicions
itinerants. La primera d'elles porta per títol «Què
podem fer per ajudar el nostre planeta» i va dirigida a

totes les edats, però especialment als alumnes del cicle
superior de primària. L'exposició analitza diferents
aspectes de la vida diària, que perjudiquen l'entorn
natural, i què pot fer cada persona per evitar el
problema o reduir-ne les conseqüències. La segona de
les exposicions «Alerta, la Terra en perill», tracta de
temes més globals que afecten el medi ambient i que
són provocats per les persones, com ara les guerres, la
desertització, etc. Actualment l'entitat està elaborant una
nova exposició, on es busca la col·laboració dels
diferents ajuntaments de la comarca, per mostrar a la
població els abocadors incontrolats existents en el
territori, les seves implicacions, i quines mesures
tenen en cada municipi per desfer-se dels
residus.Estudis o assessoraments
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L'entitat està portant a terme des de fa anys dos estudis
sobre l'entorn natural.- El primer d'ells és l'estudi i
seguiment de les caixes-niu situades en diferents
boscos de la comarca, per tal d'augmentar la població
d'ocells insectívors. Aquesta activitat s'està realitzant
pràcticament des dels inicis de la fundació de l'entitat.
També s'han col·locat, aquest any, altres tipus de
caixes per a petits rosegadors, com a projecte pilot.El segon dels estudis és el control dels abocadors
incontrolats existents en el municipi de Vilanova del
Camí. Aquest estudi es porta a terme des de fa quatre
anys, i implica la posterior neteja de determinades
zones. L'entitat es planteja ampliar l'estudi a altres
municipis de la comarca en un intent de millorar
l'entorn natural.- Aquest any, es vol iniciar un
projecte d'estudi dels ratpenats que habiten al
municipi d'Igualada, amb la collocació de refugis.
També s'iniciarà un estudi sobre la situació dels PEIN's
a la comarca.Projectes educatius
L'entitat realitza diferents activitats amb escoles de la
comarca, per tal de sensibilitzar els més petits sobre
la importància de tenir un medi ambient en condicions
i sobre la necessitat de preservar-lo en benefici de
tots. Concretament es porten a terme activitats de
creació de vivers de plantes autòctones que
posteriorment són replantades en zones de la comarca
afectades pels incendis. S'organitzen també jocs a
l'aire lliure de coneixement de diferents espècies
animals i vegetals, i de les relacions entre aquestes, i
activitats de recollida de deixalles dels boscos, que es
classifiquen en funció de la seva naturalesa (recollida
selectiva). També s'ha elaborat el «Joc dels sentits»,
on els infants aprenen a captar la natura a través de
tots els sentits que tenim els humans (vista, tacte,
olfacte, oïda). El gust no hi és tractat per evitar
possibles problemes. Aquest any 2003 també s'ha
treballat amb els infants d'una escola l'anàlisi de rius a
través del Projecte Rius, elaborat per l'associació
Hàbitats.Projecte de conservació d'espais naturals
L'entitat organitza cada any una plantada popular
adreçada a tota la gent de la ciutat i comarca, on es
repoblen diferents zones afectades pels incendis
forestals i que no s'han regenerat per si mateixes.
Amb aquesta activitat es pretén apropar la gent a
l'entorn natural i fer que el respectin. Dins d'aquest
apartat també es podria incloure la neteja
d'abocadors incontrolats.Publicacions i elaboració de
material propi
L'entitat realitza publicacions d'articles en diaris
locals, on tracta temes tant de denúncia com de difusió
de coneixements de l'entorn natural. També elabora
cada any el butlletí d'activitats, on es resumeixen les
activitats portades a terme durant aquell any i es
proposen diferents activitats i concursos. Igualment
elabora un calendari d'activitats de l'any.Altres
- L'entitat disposa d'un viver de plantes autòctones que
s'utilitzen per a repoblacions posteriors. També porta
a terme una campanya de recerca de voluntaris per
poder mantenir les activitats esmentades i ampliar-les.-

Estudi del medi ambient; preservació i respecte per
l'entorn natural; sensibilització de la població cap al
respecte i millora del seu entorn; denúncia d'accions
que poden perjudicar el medi ambient o qualsevol
espècie animal o vegetal; reforestació de zones
cremades; difusió del coneixement de l'entorn natural.
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