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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1985

Objectius:
La comunicació ambiental per tal que es protegeixi el
medi ambient.

Nombre d'associats: 10400
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Federació Nacional de Clubs Conèixer i Protegir la
Natura (CJE).
Àmbit geogràfic d'actuació: local (de barri o poble),
nacional, internacional, comarcal i estatal
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Ús de l'energia i eficiència
energètica, Canvi climàtic i energies contaminants, Ús
de l'aigua, Estudi del medi natural, biodiversitat i
animals salvatges, Turisme sostenible

Memòria d'activitats de l'any 2003
Gener- Es continua promocionant el portal de medi
ambient interactiu, que ja té centenars de visites
diàries.
http://www.iberica2000.org/Es/Index.asp.Organització de diversos actes i excursions.Organització del Dia de l'Arbre, el 31 de gener, amb el
Consell dels Joves i l'Ajuntament de Gandia, amb el
lema: «Apadrina un arbre per a Galiza» i amb els
actes següents: informació al carrer per apadrinar arbres,
plantada d'arbres al pla de les Forques i excursió pels
voltants. Hi participen al voltant de 500
persones.Febrer
- Eixida de dos autobusos per ajudar en tasques de
neteja a Galiza.- Activitats a la Vall d'Albaida: el dia

9 de febrer, excursió a la serra del Benicadell, de 20
km, en què participen 15 persones.- El dia 10,
participació en un programa de TV local, sobre la
comunicació ambiental.- Participació en actes
reivindicatius «No a les guerres».Març
- Organització de «L'Alternactiva» amb el Consell de
Joves de Gandia i l'Ajuntament de Gandia: activitats
alternatives per als joves durant els caps de setmana.
Excursions, tallers, esports, etc. Es fa la presentació a
totes les escoles, instituts i a la Universitat de Gandia,
i es participa a la III Fira de l'Estudiant amb el
Consell dels Joves de Gandia, on participen centenars
de joves estudiants.Abril

- Creació del programa de ràdio comarcal «La Nit
Imaginària »: temàtica ambiental, música, entrevistes,
etc.- El dia 10, presentació a la Universitat Politècnica
de Gandia del projecte Ibèrica 2000; hi participen 50
persones.- Els dies 11 i 12, excursió a la cova de les
Goteres (Falconera-Gandia); s'hi va pernoctar per
intentar entendre com vivien els nostres avantpassats;
hi participen 10 persones.- El dia 23, presentació del
CIPI-CPN a l'Associació de Viudes de Gandia; hi
participen 45 dones.- El dia 30, participació en la
inauguració del Museu Arqueològic de Gandia, MAGA,
del qual som collaboradors; hi participen centenars de
persones.Maig
- El projecte «L'Alternactiva» continua amb gran
participació.- El dia 9, assistència a la xerrada sobre el
Pla Hidrològic Nacional, al Casal Jaume I de Gandia;
hi participen 60 persones.- El dia 17, inauguració del
Grup Excursionista Montdúver a la Vall d'Ebo
(Alacant), del qual som membres; audiovisuals,
excursions, sopar i dinar de germanor, etc.; hi
participen unes 40 persones.Juny
- Finalitza «L'Alternactiva»; hi han participat més de
4.500 persones.- El dia 1, excursió a la font de Lloret;
hi han participat 15 persones.- Els dies 7 i 8,
campament 2004 de la Federació T. Valenciana de
Muntanyisme, a Rugat (València), amb xerrades,
audiovisuals, productes artesans i ecològics, excursions
i dinar de germanor; hi participen més de 200
persones.- Els dies 14 i 15, excursió al pla dels Avencs
(Barx); hi assisteixen 10 persones.- Els dies 21 i 22,
excursió al castell de Bairen (Gandia).Juliol
- Voluntariat Ecològic 2004; hi participen uns 75 joves
durant dos mesos.- El dia 10, programa de TV Gandia
sobre temes ambientals.Agost
Voluntariat
Ecològic;
excursió
a
Ròtova
(València).Setembre
- El dia 15, excursió amb 83 estudiants Erasmus de
l'EPSG al castell de Bairen.- El dia 28, excursió de
cinc persones a les Penyes Altes Rugat.Octubre
- El dia 3, signatura del conveni de cooperació del CIPI
amb la Universitat Politècnica de València.- El dia
12, excursió amb els Amics de la Natura de Marxuca al
castell de Rugat: hi participen 17 persones.- El dia 27,
curs de fabricació de caixes-niu amb la Federació
d'Estudiants
FAAVEM
Alboratxe,
València.Novembre
- El dia 6, preparació de la ruta Barranc de l'Encantada
(Alacant).Desembre
- Ruta Gandia-Almeria. 40 participants.- Es continua
treballant en la investigació sobre l'energia eòlica. Per al
proper any 2004 el centre prepara una difusió d'aquest
tema.
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