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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1994
Nombre d'associats: 87
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Àmbit geogràfic d'actuació: local (de barri o poble)
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Estudi del medi natural,
biodiversitat i animals salvatges, Recuperació i/o gestió
d'espais naturals, Agendes XXI, auditories ambientals
i indicadors de sostenibilitat, Comunicació i educació
ambiental, Publicacions especialitzades

Objectius:
- Desenvolupar una cultura verda a favor de la difusió
de l'ecologisme i el pacifisme. - Fomentar un
urbanisme d'acord amb la naturalesa. - Desenvolupar
activitats que siguin favorables a la conservació de la
natura i del món rural. - Elaborar treballs de recerca i
de recollida de dades en col·laboració amb altres
col·lectius. - Vetllar per la conservació del patrimoni
natural i històric. - Qualsevol altre objectiu que
incideixi en el camp de la cultura i de la pau i que
sigui acordat per l'assemblea general del col·lectiu.

Memòria d'activitats de l'any 2002
- Sortida a Sant Salvador de les Espases.- Sortida des
de la Mata a Sant Vicenç de Castellet.- Sortida a la via
romana del Capsacosta.- Sortida a la vall de Núria.Sortida a la vila romana de Tarraco.- Exposició
«Imatges d'una muntanya». Festa Major del barri de
la Planassa.- Matinal a Ullastrell.- Sortida a la
Terrassa medieval- Exposició de bolets a Sony BCN
Plant. Viladecavalls.- Sortida de Viladecavalls a
Mura.- Sortida a la Barcelona romana.- Exposició
«Imatges d'una muntanya». Festa Major de Sant
Martí.- Caminada per Sant Llorenç de Munt.- Sortida
Castellgalí, romana i medieval.- Cinquena exposició i
xerrada sobre «Els Bolets a Viladecavalls». A la sala
polivalent de can Turu.Altres activitats:
- Publicació del Mapa excursionista de Viladecavalls,
amb l'Ajuntament.- Recopilació, revelat i exposició de

diferents postals de finals del segle XIX i
començament del XX, sobre la muntanya de
Montserrat.Pàgina
web.Monografies
de
Viladecavalls. Núm. 6: La Rodalia de la quadra de
Vila de Cavalls; núm. 7: Els Castells de Vila de
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(CONVIVE) Cavalls; núm. 8: Montserrat vistas de
una montaña.- Recopilació i localització de fotografies,
material i documentació històrica per a l'arxiu històric.Diverses comunicacions amb retalls de premsa i
documentació a les associacions de veïns de
Viladecavalls.- Actuació SEPRONA per abocaments
de runes i altres materials a can Corbera.- Plataforma
Anti-soroll de Viladecavalls- Col·laboració amb el
Centre Català d'Educació Mediambiental.- Comissió de
seguiment de l'Agenda 21.- Plataforma contra un nou
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abocador en la Pineda.- Participació en la campanya de
recollida de llibres per una escola a Bolívia amb la
Biblioteca Central de Terrassa
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