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Tenim com a missió aconseguir canviar actituds i hàbits per tal
de protegir el medi ambient, el territori i fomentar la justícia
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“l’Assemblea
General de socis i
sòcies, la qual es
reuneix
ordinàriament un
cop l’any per
aprovar la
composició de la
Junta Directiva, els
pressupostos i els
programes
d'actuació”

L’Associació de Naturalistes de Girona
L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) és una entitat ecologista que, des del 1981,
actua principalment a les comarques gironines, i alhora, treballa amb altres entitats del territori
català. L'origen de l’entitat sorgeix de la voluntat d’estudiar i donar a conèixer els valors
naturals i ambientals de les comarques gironines. Poc a poc l'entitat va anar creixent i ampliant
horitzons, de manera que va transformar el seu caràcter naturalista en ecologista.
Al llarg dels anys de treball, l’ANG ha viscut infinitat d’experiències, veient passar centenars de
socis per la seva organització, impulsant i dinamitzant desenes d’activitats i campanyes de
sensibilització i participant activament en lluites històriques de l’ecologisme gironí
El resum en números del 2016 de l’Associació de Naturalistes de Girona:
 242 socis i sòcies (31 de desembre 2016).
 Junta Directiva, formada per vuit sòcies i socis.
 13 voluntaris fixos i 20 voluntaris puntuals.
 Comissions: activitats, consum responsable, defensa del territori, fotografia, i
comunicació.
 Coordinadora de voluntariat i secretària tècnica: Càrol Coll. Amb el suport d’Enric
Cortiñas i Emma Soy.
 Tècniques de projectes: Mireia Mena, Emma Soy i Gemma Boada.
 Equip de monitors d’educació ambiental: Judit Iglesias, Quim Marpons i Anna Vilella.
 S’han acollit 3 estudiants en pràctiques de la Universitat de Girona, una estudiant de
TFG i una monitora en pràctiques.
Degut a l’execució d’obres de millora dels espais interiors de les Escoles de Sant Daniel, des
del mes de novembre de 2013, l’entitat s’ubica a una seu temporal cedida per l’Ajuntament de
Girona i ubicada al C/ Nou del Teatre, número 18 de Girona. Al llarg del 2016 s’ha buscat un
nou emplaçament per la seu de l’Associació de Naturalistes de Girona que s’ha concretat a
finals d’any a la Caseta del Jardiner dels Jardins de la Devesa (Passeig de la Devesa, 41),
espai cedit per l’Ajuntament de Girona.
No obstant, la voluntat de l’entitat és mantenir el contacte amb els veïns de la Vall de Sant
Daniel i continuar donant a conèixer els valors naturals d’aquesta zona.
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“Aquest any hem
treballat la millora
de la participació
interna i la gestió
del voluntariat"

Programa d’activitats 2016
è

El 2016 ha estat l’any de celebració del 35 aniversari de l’entitat i ha coincidit també amb la
finalització del Pla Estratègic 2013 – 2016 i la redacció del Pla estratègic 2017 – 2020. Aquest
moment de revisió i reflexió de l’entitat ha anat acompanyat d’un procés de millora de la
participació interna i redacció del Pla de Voluntariat. Així mateix, durant aquest any s’ha
apostat fermament per la millora de la transparència de l’entitat.
Al llarg del 2016 s’han realitzat una gran quantitat d’activitats destinades a reduir els impactes
ambientals dels nostres hàbits, promoure la defensa del territori i generar un discurs ecologista
propi. Aquestes activitats han estat gestionades pels voluntaris de l’entitat i han servit per
donar a conèixer els objectius i activitat de l’entitat. Aquesta activitat s’ha estructurat seguint
els tres eixos del Pla estratègic vigent: consum responsable, educació ambiental i defensa del
territori i un eix transversal de comunicació, on cada eix contempla una o diverses comissions
de treball.

Comissió d’activitats
La comissió d’activitats és l’encarregada de planificar i executar les accions i activitats de
voluntariat obertes a la ciutadania amb l’objectiu de promoure l’educació ambiental a la ciutat
de Girona.
35 anys d’ecologisme
Número de voluntaris: 5; número de persones remunerades: 1; número de beneficiaris: 200;
pressupost: 3.827,37 €.
è

Al llarg del 2016 s’han realitzat diverses activitats en el marc de la celebració del 35 aniversari
dels NATUS. Aquestes activitats han comptat amb el suport de l’Àrea de Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Girona. Les principals activitats realitzades han estat:
 Xerrada «El futur del petroli» a càrrec d’Antonio Turiel. 2 de juny de 2016. Ateneu
Popular Salvadora Catà.
 La Festa dels NATUS. 4 de juny. Plaça Constitució: durant tot el dia hi ha haver
activitats d’educació ambiental de caràcter familiar.
 Jornada d'anellament d'ocells el dia del Medi Ambient. 5 de juny. Ribes del Ter.
 Cicle de sortides naturalistes.

Memòria d’activitats 2016

Pàg. 3

 Visita als boscos vells de la Crosa de Sant Dalmai i pins de Can Picó de Vilobí. 8 de
març.
 Visita guiada als Castanyers de l’Erola. 22 de maig.
 Sortida als boscos de Pera. 2 d’octubre.
 Exposició "Els efectes del canvi climàtic"
 Jornada NATUS de tardor i definició del Pla Estratègic 2017 – 2020. 24 de setembre.
Can Sala.
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Casal naturalista El Blauet
Persones contractades: 3; persones voluntàries: 1; beneficiaris: 65; pressupost: 12.000 €.
L’ANG fa 17 anys que desenvolupa un casal d’estiu diari de caire naturalista, durant els mesos
de juny, juliol i setembre, amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar els més joves sobre la
necessitat de protegir la natura i apropar l’entorn natural als nens i nenes de la ciutat. Per a
assolir aquest important objectiu, es realitzen activitats de coneixement del medi natural en un
entorn proper: la Vall de Sant Daniel.
Enguany el Casal ha comptat amb la participació de més de 30 nens i nenes (amb un nombre
variat de participants per setmanes) de 3 a 8 anys.
Aquest any, a més, s’ha realitzat el casal de Setmana Santa i el Casal d’hivern amb la
participació de 10 i 7 participants respectivament.
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Jornada de voluntariat ambiental amb Decathlon Girona:
Número de voluntaris: 2; número de persones remunerades: 4; número de beneficiaris: 50;
pressupost: 1.000 €.
L’ANG va col·laborar amb Decathlon Girona en una jornada de voluntariat ambiental el 24 de
setembre, l’acció va consistir en una recollida de residus a les hortes de Santa Eugènia i
Devesa. Durant l’activitat, que va comptar amb un públic de tipus familiar, es va recollir gran
quantitat de residus i es van separar i dipositar en els contenidors correctament. L’activitat
també va comptar amb 2 activitats d’educació ambiental pels infants i adults assistents
 Horticultura ecològica: on els assistents van conèixer l’hort dels NATUS, van identificar
les principals plantes de temporada i les principals característiques del les tècniques de
cultiu ecològica.
 Caixes niu: mitjançant materials reciclats es van crear caixes niu que els assistents es
van poder emportar per instal·lar a les seves llars.
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Tallers ambientals
Número de voluntaris: 1; número de persones remunerades: 2; número de beneficiaris: 130;
pressupost: 4.300 €.
Amb el suport de la Beca Educar Menjant de la Fundació Jaume Casademont, durant el curs
acadèmic 2015-2016 s’ha dissenyat el recurs educatiu La manduca no caduca, amb l’objectiu
d’actuar contra el malbaratament alimentari en l’àmbit escolar. A més, es va fer una prova pilot
del recurs a l’Escola de Vilaroja (Girona), que va comptar amb una jornada d’esmorzar
d’aprofitament.
Així mateix, entre els mesos de setembre a desembre s’ha difós a través de La Copa S.L., el
recurs educatiu La Manduca No Caduca a les escoles de Girona i s’han realitzat un total de 6
tallers amb els alumnes de 3r i 4r de les escoles: Dalmau Carles i Marta Mata.
El 24 de novembre l’ANG va organitzar una sortida de biogeografia amb un grup d’estudiants
de l’escola Montesori-Palau. El recorregut de la mateixa, va ser:
 L’ecosistema de “BOSC DE RIBERA” a l’illa del Ter (Girona).
 L’ecosistema de “ALZINAR I SUREDA” a Les Gavarres, La Torre Desvern (Celrà).
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 El mosaic agroforestal a Colomers.

 Els ambients costaners del Baix Ter (Espai Natural Baix Ter).
Per altra banda, durant el curs escolar 2015 – 2016, l’ANG ha ofert als centres educatius
diversos recursos pedagògics:
 SOSpeix, els límits del mar. Consisteix en activitats a l'aula i un taller pràctic a la llotja
de peix de l'Escala per a grups d’educació primària per tal de conèixer la biodiversitat
marina del litoral gironí i els serveis ambientals que s'hi ofereixen, així com els
problemes que afecten els ecosistemes marins i els seus serveis ambientals.
 Descoberta dels efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes i hàbitats del
Parc Natural del Montgrí Consisteix en activitats a l'aula i sortides al medi natural per
a grups d’educació secundària per tal de conèixer els valors naturals del Parc Natural
del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i entendre què és el canvi climàtic i quins efectes té
sobre el litoral mediterrani.
 E-rutes. Descoberta de les iniciatives d'eficiència energètica a la ciutat de Girona.
Consisteix en activitats a l'aula i sortides per la ciutat de Girona per a grups d’educació
secundària per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre els problemes del canvi climàtic
mitjançant una sèrie d'activitats que permeten tant prendre consciència dels hàbits de
consum com reflexionar sobre com esdevenir més sostenibles.
Tot i que diverses escoles s’han interessat per aquests recursos, no s’ha arribat a
desenvolupar cap d’aquests tallers.
Cimera Montessori:
Número de voluntaris: 0; número de persones remunerades: 1; número de beneficiaris: 50;
pressupost: 225 €.
Els dies 19, 20 i 21 d'abril es va celebrar una cimera internacional d'adolescents Montessori a
l’escola Montessori-Palau. En el marc d’aquesta activitat, l’ANG va realitzar una sortida de
camp consistent en passejada per la devesa de Girona i la llera del riu Ter des de Fontajau
fins al Trueta.
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Curs Natura i Creativitat:
Número de voluntaris: 0; número de persones remunerades: 1; número de beneficiaris: 5;
pressupost: 600 €.
Durant el curs 2016 – 2017 hem iniciat una nova activitat educativa vinculada a les activitats
del programa d’activitats als centres cívics de Girona: el curs de creativitat i natura. En aquest
curs busquem potenciar la nostra creativitat a través d'exercicis artístics, sempre amb el fil
conductor de la natura. En aquest curs utilitzem elements naturals (plantes, plomes, troncs,
pedres, fang...), sigui com a font d’inspiració o bé com a material constructiu. Dibuixem,
pintem, construïm, juguem i imaginem, sempre buscant estimular l’observació i la imaginació,
a la vegada que aprenem a conèixer i estimar la natura. Busqum gaudir i relaxar-nos,
treballant a partir de les motivacions de cada infant, i respectant les necessitats i el ritme de
cada alumne/a.
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El curs de natura i creativitat està destinat a nens i nenes de 6 a 12 anys i, tot i que en aquesta
primera edició, ha comptat amb una baixa participació, ha tingut molt bona rebuda per part
dels centres cívics de Girona i es preveu ampliar la seva oferta de cares al 2017 – 2018.
Xerrades i jornades:
Número de voluntaris: 6; número de persones remunerades: 1; número de beneficiaris: 570;
pressupost: 300 €.
Al llarg del 2016 s’han realitzat les següents xerrades i seminaris:
 Audiovisual sobre l’expedició d’Albert Burgas a l’Amazones. 24 de febrer. UdG
 Presentació del llibre «guarir» de les Àvies Remeieres. 9 de març. Centre Cívic Barri
Vell - Mercadal.
 Taller malbaratament amb escoltes de Salt a càrrec de Dani Vidal
 Col·laboració en l’organització de la trobada per la justícia ambiental a Girona. 19
de març. Biblioteca Carles Rahola.
 Jornada de voluntariat amb escoltes a l’hort dels NATUS. 22 de març.
 Green Drinks: Parlem de transgènics. 29 de març. Cafè context.
 Presentació del llibre Esperit Salvatge. 12 d’abril. Centre Cívic Pla de Palau.
 Coorganitzadors del Fòrum Social Català 2016 a Girona. 16 d’abril. Biblioteca Carles
Rahola.
 Xerrada Patrimoni Natural i ecologisme amb els estudiants de 1r Geografia. UdG
 Presentació del projecte La manduca no caduca a la Disco Sopa i Jornadas contra
el despilfarro alimentario. 5 de maig. Galdakao.
 Participació a la Xerrada informativa La Morisca i l’urbanisme que «mus» ve.
Organitzada pels Amics de Tossa. 23 de maig. Tossa de Mar.
 Presentació de l’entitat al Curs d’introducció a la sostenibilitat de la UdG. 4 de
novembre.
 Presentació de l’entitat als estudiants de l’assignatura Aprenentatge i Servei. 4 de
novembre. La Salle Girona.
 Participació en el documental Girona ciutat solidària i cooperant i la jornada de
presentació del mateix. 15 de novembre. Cinema Truffaut
 Xerrada: parlem del TTIP i les seves conseqüències. 23 de novembre. UdG.
 Passi del documental en el marc del cicle Girona ciutat solidària i cooperant: This
change everything. 15 de Novembre 2016. Cimena Truffaut.
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 Tallers SOSpeix. 15 de desembre. Aula Ambiental – Barcelona; 21 de desembre
Centre Cívic Barri Vell; Octubre 2016 Taller Creu Roja; Octubre-Novembre 2016 Tallers
Càrites.
 Taula rodona defensa del litoral. Organizat per secció gironina ERC.
 Jornada CREDITS4HEALTH: parada informativa i tallers sospeix/planter
 Article a l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2017

Brigada de recollida de material d’escriptura
Número de voluntaris: 2; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 0 €.
“Passa a l’acció, recicla i defensa la natura” és la campanya que ha promogut l’ANG per a la
recollida de materials d’escriptura que ja no es pot utilitzar, i així recaptar fons per a les
accions de defensa del territori, com la lluita contra les prospeccions marines o la conservació
dels camins públics. Aquesta campanya s’inicià el proper 5 de juny, el Dia Mundial del Medi
Ambient.
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Amb aquesta campanya es pretén fomentar el reciclatge, especialment del plàstic, instal·lant
contenidors en els principals punts productors d’aquests residus. S’han establert 5 punts de
recollida a Girona, on s’han instal·lat caixes per a dipositar el material d’escriptura inservible.
L’ANG gestiona la recollida d’aquest material i la fa arribar a la planta de reciclatge de
Terracycle.
Coordinació territorial de la Setmana de la Natura
Número de voluntaris: 1; número de persones remunerades: 1; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 605 €.
Del 27 de maig al 5 de juny s’ha celebrat a Catalunya la Setmana de la Natura, com a
reconeixement de la tasca feta per les entitats i persones voluntàries del tercer sector
ambiental de Catalunya. L’ANG va realitzar diverses jornades en el marc d’aquesta setmana i,
a més, va actuar d’entitat co-coordinació (juntament amb Fundació Emys) de la Setmana a les
comarques gironines.

Celebracions i dates commemoratives
Número de voluntaris: 4; número de persones remunerades: 0 ; número de beneficiaris: 20;
pressupost: 0 €.
Parada de venda de llibres i rosers locals el dia de Sant Jordi a la Plaça Catalunya de Girona.
Durant aquesta diada l’ANG ofereix artesanies, rosers (enlloc de roses tallades) i llibres de
temàtica ambiental i llibres de segona mà.
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Participació a la fira d’entitats de voluntariat de Girona. 10 d’abril.
En el marc del dia del Medi Ambient, 5 de juny, l’ANG va celebrar una jornada d’anellament
d’ocells.
Difusió de la tasca de l’entitat amb una parada informativa al concert de Neil Young a
Barcelona. 20 de juny.
L’ANG ha donat suport a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s’ha celebrat del 16 a 22 de
setembre, i s’ha co-organitzat amb Mou-te en Bici la cursa de Mitjans. A més, es va participar
a la Taula Sectorial de la Setmana de la Mobilitat Sostemible i Segura, convocada per
l’Ajuntament de Girona.
L’ANG s’ha adherit a la Setmana de Prevenció de Residus, del 19 al 27 de novembre.
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Comissió de consum responsable
Aquest grup de treball té per objectiu sensibilitzar i afavorir la producció i consum de productes
locals i ecològics, així com promoure la reducció del malbaratament d’aliments.
Conreant l’ecologia
Número de voluntaris: 5; número de persones remunerades: 2; número de beneficiaris: 200;
pressupost: 2.700 €.
El 2014 es va iniciar una col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, la qual s’ha mantingut
2

durant el 2016. L’Ajuntament de Girona cedeix un hort de 100 m a les hortes de Santa
Eugènia, que l’entitat fa servir per dur a terme les seves activitats d’horticultura ecològica. Així
mateix, l’entitat realitza les formacions inicials per als usuaris de les Hortes de Santa Eugènia,
així com un curs de formació de 8 sessions en horticultura ecològica, destinat als usuaris de
les hortes, però obert també a la ciutadania.
Per més informació, vegeu la memòria del projecte Conreant Ecologia, aquí.
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Cicle de sortides agroecològiques

Número de voluntaris: 3; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: 35;
pressupost: 0 €.
Durant l’estiu es va realitzar un programa de visites a finques agroecològiques de les
comarques gironines. Aquestes visites eren gratuïtes i obertes a tota la ciutadania.
Concretament es va visitar les finques: La Coromina, l’Horta de la Viola i Can Sala els dies
06/07, 15/07 i 27/07 respectivament.

La Manduca no caduca
Número de voluntaris: 4; número de persones remunerades: 1; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 7.500 €.
L’ANG va iniciar el 2013 la lluita contra el malbaratament alimentari. Aquest 2016 el treball en
l’àmbit de la reducció del malbaratament alimentari s’ha concretar en la realització del Projecte
Pilot de recollida minves al Mercat del Lleó, per encàrrec de l’Ajuntament de Girona. Aquest
projecte ha comptat amb el suport de dos estudiants en pràctiques de la Universitat de Girona.
Podeu veure el vídeo resum del projecte aquí.
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A més, s’ha dissenyat un recurs educatiu La manduca no caduca per escoles i la realització de
la prova pilot i 6 tallers educatius en escoles de Girona, com ja s’ha explicat a l’apartat dels
tallers ambientals.
SOSpeix
Número de voluntaris: 3; número de persones remunerades: 1; número de beneficiaris: 250
s’escau ; pressupost: 3.460 €.
Des del març del 2013 es va començar a treballar en el projecte SOSpeix. Aquest projecte
portat a terme des de l’ANG juntament amb l’IAEDEN-Salvem l’Empordà va ser finançat per la
Generalitat de Catalunya fins l’octubre de 2013. El projecte es va originar davant l’evidència
que la biodiversitat del medi marí necessita protecció de manera prioritària i degut a que
l’àmbit d’actuació de les dues entitats participants té un ampli territori costaner. SOSpeix és un
projecte destinat a aportar informació sobre l’estat de les espècies del litoral gironí i a
sensibilitzar perquè a través dels hàbits de consum puguem contribuir a millorar el seu estat
ecològic. El projecte, durant el 2013, va comptar amb l’elaboració d’un recurs digital en forma
de guia, un recurs educatiu per a ser aplicat a totes les escoles de les comarques gironines i
un programa d’activitats que van donar a conèixer els continguts de la guia i la seva aplicació,
així com sortides de descoberta dels nostres ecosistemes marins i de les seves
problemàtiques associades. Al llarg de tot el projecte es van implicar agents clau del territori
(pescadors, restaurants, centres d’ensenyament, etc.).
Durant el 2016 hem continuat fent activitats en el marc d’aquest projecte i hem mantingut la
seva difusió gràcies a una subvenció de l’Ajuntament de Girona. S’han realitzat les següents
accions: L’actualització de la Guia SOSpeix, aportant dades dels impactes socials que
comporta la pesca de certes espècies i en determinats indrets. El projecte també ha dut a
terme 5 tallers amb col·lectius concrets, d’entre els quals s’ha treballat amb col·lectius de
dones de manera prioritària (80 participants); i per l’altra, la creació de material didàctic
innovador, de caire divertit i educatiu, que ajudi a transmetre la importància del tema, així com
doni eines concretes per un canvi d’hàbits de consum. Finalment al llarg del projecte s’han
realitzat accions comunicatives que han ajudat a difondre la temàtica tractada (veure alguns
exemples en aquest enllaç: http://www.sospeix.org/ca/13-recursos/14-noticies/36-impactessocials-de-la-pesca.html.
En general, el projecte ha suposat un impuls de la campanya SOSpeix pel què fa a (1) la seva
presència entre els col·lectius de la ciutat, per tal de donar-lo a conèixer amb més profunditat, i
(2) la seva presència al carrer i als mitjans de comunicació.

Memòria d’activitats 2016

Pàg. 16

Aquest any l’ANG ha acollit una estudiant que ha fet el treball final de Grau en relació al
projecte SOSpeix. Ha realitzat un seguit d’entrevistes a peixaters i consumidors i n’ha estudiat
els hàbits de consum i les preferències alhora de triar una o altra espècie.

Comissió de defensa del territori
La defensa del territori és una de les activitats fonamentals de l’ANG. Consisteix a fer el
seguiment de possibles agressions al medi ambient gironí: plans territorials i urbanístics,
infraestructures viàries, projectes energètics, etc. Aquesta comissió dóna cobertura i
seguiment a les consultes sobre l'impacte ambiental i social de determinats projectes i
actuacions, que tant l'administració pública com els associats de l'entitat, fan arribar a l'ANG.
Tanmateix, es presenten al·legacions a projectes, plans i programes que, sota el criteri de
l'ANG, tenen un fort impacte sobre el patrimoni natural i el territori.
Aquest any l’ANG ha acollit una estudiant que des del mes de novembre dóna suport a la
coordinació de la comissió.
Comentaris i al·legacions a plans i programes
Número de voluntaris: 8; Número de persones remunerades: 0; Número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 50 €.
Durant el 2016 s’han elaborat comentaris i al·legacions als següents plans i projectes:
 Projecte de dragat port de l'Estartit.
 Modificació puntual PGOU Pals.
 Estudi d'Impacte Ambiental rompuda forestal Parets d'Empordà.
 Explotació sorrera “Les Sorres”.
 Aprovació millora ramal autopista C-32 Blanes – Lloret de Mar.
 Avanç del Pla especial urbanístic d'ordenació activitats extractives Vilademuls.
 ISA del Pla especial d'actuació sequera (PES) promogut per l'ACA.
 Restauració permís investigació minera “Serentill”.
 Modificació del Pla rector d'ús i gestió de les Medes.
Vigilància ambiental
Número de voluntaris: 5; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 0 €.
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L’ANG disposa de diferents canals a través dels quals la ciutadania ens pot fer arribar la
denúncia de possibles agressions al territori. L’ANG recull la informació, estudia el cas i fa
arribar la informació a l’òrgan competent per tal que posi fre o estudií, si s’escau, els fets
ocorreguts. L’ANG ha denunciat al llarg del 2016, els casos que es detallen a continuació:
 Xalet El Golfet.
 Tales forestals a la Molina.
 Article de posicionament sobre la construcció d’Ikea a Salt
A més, hem donat suport a la campanya pel NO a la consulta popular de Tossa de Mar per la
construcció d’un port esportiu, els seus accessos, 4 habitatges i un hotel de luxe. En aquest
sentit, vam participar com a ponents a la Taula rodona que va tenir lloc el 6 de novembre i a la
fila 0 al debat del 12 de novembre.

Processos participatius
Número de voluntaris: 4; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 0 €.
L’ANG ha participat o participa dels següents processos participatius:


Revisió del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.



Taula municipal del Canvi Climàtic de Girona.



Taula municipal de l’aigua.



Taula municipal de mobilitat.



Procés participatiu del projecte “4 rius i una sèquia” a Girona.



Consell de seguiment del projecte Life-MEDDAC.



TandemLab, iniciativa de responsabilitat social corporativa en l’àmbit ambiental.

Treball en xarxa:
Número de voluntaris: 6; Número de persones remunerades: 0; Número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 0 €.
El grup de defensa del territori de l’ANG treballa en xarxa amb altres entitats en el marc de
diferents plataformes, grups i xarxes que es coordinen entre elles.


Grup antinuclear de les comarques gironines.
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Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana.



Plataforma No a la MAT. Campanya Desmuntem la MAT.



Xarxa per a la sobirania energètica.



Plataforma AlTERnativa 141.



Aigua és Vida.



Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural.



Ecologistes de Catalunya.



Xarxa de Custòdia del Territori.



Plataforma en resposta al projecte MIDCAT (en procés de constitució).

Comissió de fotografia
És una de les comissions més veteranes de l’ANG. És un grup que treballa en l'organització
del Concurs de Fotografia Naturalista de l’ANG. Es cuida de dur a terme totes les activitats
requerides per a l'organització del concurs i també de l'exposició de les millors fotografies
presentades que es realitza cada any.
XXIXa edició del Concurs de Fotografia Naturalista
Número de voluntaris: 6; número de persones remunerades: 1; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 2.850 €.
Un any més, l’ANG ha realitzat el concurs de fotografia naturalista, arribant ja a la XXIXa
edició. Aquest any s’ha incorporat com a novetat, el Consorci de les Vies verdes.
Tota la informació del concurs es pot consultar a www.naturalistesgirona.org/fotografia.

Comissió de comunicació
Número de voluntaris: 5; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 200 €.
Durant el 2016 l’Enric Cortiñas ha estat responsable de les tasques comunicació de l’entitat,
amb una dedicació voluntària. La il·lustradora Judit Iglesias també ha col·laborat en l’edició de
diferents materials de difusió.
Notes de premsa
Al llarg del 2016 s’han enviat 17 notes de premsa.
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 Esperança per recuperar el connector ecològic: El Tribunal Suprem reclama l'execució
de la sentència que declara la zona industrial de Roses il·legal. 15 de gener 2016.
 L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) celebra 35 anys d’ecologisme. 31 de
gener 2016.
 El Tercer Sector Ambiental de Catalunya posa en marxa la campanya “Jo sóc donant
ambiental” per animar a col·laborar amb les ONG ambientals. 9 de febrer.
 Alerten del perill del gasoducte MidCat a comarques gironines. 13 de febrer.
 Les nou principals mancances del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de
Catalunya. 17 de febrer.
 L’Associació de Naturalistes de Girona reclama que la Cala Morisca segueixi sense
urbanitzar. 10 de març.
 Trobada per la justícia ambiental i social a Girona. 19 de març.
 L’ANG reclama a l’Ajuntament de Pals que no urbanitzi espais ambientalment sensibles
del municipi. 25 d'abril 2016.
 La Setmana de la Natura arrenca el 27 de maig amb més de 40 activitats a comarques
gironines coincidint amb actes dels 35 anys dels Natus. 27 de maig 2016
 Comunicat de Baiona de la “RED de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos
Energéticos”. 19 de juliol 2016.
 L’ANG presenta el recurs educatiu “La Manduca No Caduca a l’escola” i aposta per
l’aprofitament alimentari als centres educatius. 12 de setembre 2016.
 Enganxa't al verd!. 13 de setembre 2016.
 L’ANG presenta al·legacions al Pla de sequera de Catalunya. 23 de setembre 2016.
 La IAEDEN i l’ANG reclamen disminuir la pressió sobre les Illes Medes. 11 de novembre
2016.
 El Síndic emet un informe sobre el sector ramader en el qual declara que «qui
contamina paga». 7 de desembre 2016.
 L’ANG es posiciona en contra del projecte d’investigació minera d’or, plata i altres
metalls a la Vall de Ribes. 15 de desembre 2016.
 Pedro Sepúlveda guanyador del Concurs de Fotografia Naturalista 2016 de l’ANG. 17
de desembre 2016.
Rodes de premsa
Durant l’any 2016 s’han organitzat 4 rodes de premsa.
 Dia Mundial de l’aigua – La Remunicipalització, més forta que mai. 22 de març 2016.
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 Fem un món diferent, juntes és possible. 4 d'abril 2016.
 Valoració de les entitats ecologistes que van assistir a la reunió amb el Síndic de
Greuges en motiu de la problemàtica dels purins. 12 de juliol 2016.
 Girona engega un pla pilot per reduir el malbaratament alimentari al Mercat del Lleó. 20
de juliol 2016.
Participació en radio i televisió: a més de les notes i rodes de premsa anteriorment llistades,
l’ANG ha participat en programes i entrevistes tant a la televisió com a la radio i premsa.
Aquestes aparicions s’han desenvolupat de forma puntual, en el marc de les diferents
campanyes de l’entitat o debats socials que han tingut rellevància al llarg de l’any. Així mateix,
s’ha mantingut l’acord de col·laboració amb el programa Girona Ara de la Xarxa.
Món natura – SOM NATUS a Girona Ara: és un espai setmanal que vol donar resposta al
creixent interès que tenim les persones per l’ecologia, una bona qualitat de vida i la natura en
general. Cada setmana s’ofereixen notícies que tenen a veure amb el territori, les persones i la
biodiversitat, i donem a conèixer algunes de les activitats de l’entitat.
Pàgina web i xarxes socials: A través de la pàgina web, al llarg de l’any s’han inclòs les
notícies i activitats de l’entitat. Tota la informació de l’entitat es penja també a les diferents
xarxes socials, sobretot a través de la pàgina de Facebook i Twitter, tot i que també s’ha fet un
ús intens de Pinterest, Instagram, Vimeo, Google+ i Youtube. Ara mateix l’ANG disposa de
nou canals de comunicació diferent.
Bloc Ecologistes.net: Aquest any l’ANG ha mantingut el portal ecologistes.net, creat l’any
2000 i recuperat l’any 2013. Ecologistes.net publica articles i notícies que tenen a veure amb
el territori, les persones i la biodiversitat, i convida als seguidors del portal a participar d’una
vida més sostenible i harmònica.
WhatsNAT: L’ANG ha mantingut durant el 2016 el canal de comunicació a través de l'aplicació
Whatsapp, a partir de la qual els socis i simpatitzants de l’entitat poden fer arribar avisos sobre
agressions ambientals. L’entitat s’encarrega de trametre als òrgans competents aquestes
comunicacions i en cas que siguin greus, analitza des dels serveis tècnics de l’entitat les
mesures a emprendre. Aquest projecte pioner a Catalunya, s’anomena "WhatsNat" i vol ser un
servei ciutadà de vigilància ambiental.
Altres: Elaboració de cartells per a la difusió de les activitats. A càrrec de Judit Iglesias, Enric
Cortiñas i Narcís Feliu.
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Comparativa de l’activitat de la comissió 2015 – 2016:
2015

2016

∆ 15/16

Notes de premsa

25

17

-8

Rodes de premsa

13

4

-9

A continuació es presenten les dades de visites a les següents pàgines web de l’entitat:
naturalistesgirona.org
Sessions
Usuaris
Nombre de pàgines vistes
Durada mitjana de la visita
sospeix.org
Sessions
Usuaris
Nombre de pàgines vistes
Durada mitjana de la visita

lamanducanocaduca.org
Sessions
Usuaris
Nombre de pàgines vistes
Durada mitjana de la visita

Any 2015
11.403
7.726
25.678
00:02:11
Any 2015
24.122
21.154
49.608
00:01:25

Any 2016
9.745
6.593
20.553
00:01:58
Any 2016
24.568
20.969
54.780
00:01:29

Any 2016
844
779
1.157
00:01:02

∆ 14/15
-1.658
-1.133
-5.125
00:00:12
∆ 14/15
446
-185
5.172
00:00:40

ecologistes.net
Sessions
Usuaris
Nombre de pàgines vistes
Durada mitjana de la visita

Any 2015
5.100
4.597
7.165
00:00:25

Pel que fa a les xarxes socials, aquests són els resultats de les principals vies de comunicació.
Xarxes socials NATUS
Facebook (seguidors)
Twitter (seguidors)
Instagram (seguidors)

Any 2015

Any 2016

1.567
2.222
509

2.044
2.659
761

Xarxes socials SOSpeix
Facebook (seguidors)
Twitter (seguidors)
Instagram (seguidors)

Any 2015
538
343
36

Any 2016
677
393
89

∆ 15/16
477
437
252
∆ 15/16
139
50
53

