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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1986
Nombre d'associats: 162
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya;
Ecologistes de Catalunya.
Àmbit geogràfic d'actuació: comarcal
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats

Objectius:
l'associació té com a finalitat general la defensa del
patrimoni natural, i la consecució d'una relació més
harmoniosa entre les persones i la natura, per la qual
cosa desenvolupa els objectius següents:- Fomentar els
estudis i la investigació sobre el patrimoni natural.Defensar i conservar els recursos naturals i
paisatgístics.- Treballar perquè es promulguin
disposicions per a l'ordenat aprofitament dels
recursos naturals.- Vetllar perquè les normes de
conservació siguin respectades.- Realitzar activitats
destinades a la conservació dels ecosistemes naturals.

Àmbits temàtics d'actuació: Ús de l'aigua, Estudi del
medi natural, biodiversitat i animals salvatges,
Agendes XXI, auditories ambientals i indicadors de
sostenibilitat, Mobilitat urbana i ús de la bicicleta

Memòria d'activitats de l'any 2002
La problemàtica dels purins continua sent un dels
principals temes a què dedica les seves energies
l'entitat l'Alzina- Ecologistes de Catalunya. L'oposició
a la central tèrmica (que venen com a planta de
tractament de purins), després d'una etapa de
mobilitzacions i recursos administratius, passarà a
partir d'ara a l'àmbit judicial. L'Alzina ha anat assistint
a les reunions de la comissió de seguiment del Consell
Comarcal del Bages, i ha organitzat una jornada de
debat. El projecte de Depurambi ha comportat la
creació d'una plataforma, Salvem Can Flautes, en què
l'entitat ha treballat i treballarà conjuntament amb
altres entitats ecologistes de la comarca i les entitats
veïnals.L'Alzina creu en el treball en xarxa, i aquesta
fe ha portat també a participar en la Xarxa per a una

Nova Cultura de l'Aigua del Bages, nascuda amb la
voluntat de donar suport a la gent de les Terres de
l'Ebre, però també per treballar les nostres
problemàtiques, ben vigents: la contaminació dels
nostres rius per part de la mineria de potassa i els
abusos dels camps de golf. L'associació ha preparat
una petita exposició sobre el tema, ha editat uns
fulletons explicatius i ha organitzat un seguit de
xerrades divulgatives a diferents viles del
Bages.L'Alzina s'ha implicat també amb un altre
col·lectiu acabat de néixer, Via Lliure al Bages,
aquest cop amb el lloable propòsit de promoure l'ús
del tren, com a mitjà de transport més sostenible. A
ciutat, però, no hi ha com anar a peu, i per això també
es treballa amb Manresa Camina per defensar els

drets dels vianants.Altres activitats realitzades:- Abril:
Setmana de la Terra. Caminada des de Casa Nova de
l´Obac fins Castell Sapera.- Sant Jordi: parada i una
exposició sobre la problemàtica dels nostres rius de la
comarca i el Delta de l´Ebre. Lliurament dels premis
Alzina i Formigó. Pintada d'un Mural sobre «L'aigua
és vida».- 1 de juny: Mercat Can Pistraus.
Conjuntament amb l'associació Batzac, s'ha organitzat
el «Mercat del Trasto», obert a tothom, per fomentar
l'intercanvi, compra i venda d'objectes usats.
Actuacions musicals i projecció de curtmetratges.Juliol, l'associació L'Alzina munta la parada a Rebrot,
a Berga, Fira d'entitats ecologistes.- Lloguer de gots
reutilitzables.
Per segon any, l'entitat ha col·laborat amb la Festa
Major Alternativa de Manresa, entre d'altres coses
responsabilitzant-se del servei de lloguer de gots
reutilizables. Aquest any, l'experiència s'ha estès a
altres col·lectius que durant l'any organitzen concerts
i altres activitats.- Setembre. Excursió de Festa Major
de Manresa: la ruta dels pous de glaç.- Territori: Plans
de la Sala
L'entitat ha presentat al·legacions contra la
modificació del planejament urbanístic del municipi de
Sallent, que han estat acceptades en part, aconseguint
d'aquesta manera una major protecció de la zona de «la
Corbatera».L'entitat ha començat a estudiar les
possibilitats de resoldre, per la via judicial, les
diverses irregularitats dels camps de golf del Bages,
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