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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 

ambiental. Ara i sempre reivindiquem, informem, defensem, 

treballem, aportem i fomentem. Ara i sempre lluitem. 
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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. 

L’ANG lluita per aconseguir una societat que esdevingui sostenible ambientalment i socialment. 

Defensa les energies renovables i la necessitat de reduir les emissions de CO2, treballa per 

donar resposta a l'esgotament del petroli, el canvi climàtic i la crisi econòmica. Intervé 

activament per protegir la biodiversitat de les comarques gironines fomentant projectes de 

recuperació d'espais naturals, editant materials de descoberta i fent un seguiment dels plans i 

projectes que es  desenvolupen al territori. Així mateix, actua per preservar la nostra costa, 

evitant la construcció desmesurada, combatent la pesca destructiva, i fomentant el consum 

responsable de peix. Aposta per reduir, reparar i recuperar els materials, i en última instància 

reciclar i gestionar els residus. Impulsa l'agricultura ecològica que rebutja els organismes 

modificats genèticament, protegeix la biodiversitat i garanteix la sobirania alimentària. 

 

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 2017 de l’Associació de Naturalistes de Girona: 

 238 socis i sòcies. 12 socis inscrits i 14 baixes. (31 de desembre 2017). 

 Junta Directiva, formada per nou sòcies i socis. 

 Comissions: activitats, consum responsable, defensa del territori, fotografia, i 

comunicació. 

 Coordinadora de voluntariat i secretària tècnica: Càrol Coll (fins el 31 de maig de 2017), 

i Júlia Nogués (des de l’1 de juny de 2017). Amb el suport d’Enric Cortiñas i Emma Soy. 

 Secretària administrativa: Càrol Coll (fins el 31 de maig de 2017) i Bel Jaume (des de 

l’1 de juny de 2017). 

 Equip de monitors d’educació ambiental: Judit Iglesias, Adrià Compte, Quim Marpons, 

Anna Vilella, Sabrina Soler i Bàrbara Vila.   

 S’han acollit 3 estudiants en pràctiques de la Universitat de Girona. 

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 va fer ús de la seu temporal cedida per l’Ajuntament de 

Girona i ubicada al C/ Nou del Teatre, número 18 de Girona. A partir de finals de l’any 2016 la 

‘l’Assemblea 

General de socis i 

sòcies es reuneix 

anualment per 

aprovar la 

composició de la 

Junta Directiva, els 

pressupostos i els 

programes 

d'actuació’ 
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seu de l’Associació de Naturalistes de Girona es va ubicar a la Caseta del Jardiner dels Jardins 

de la Devesa (Passeig de la Devesa, 41), espai cedit per l’Ajuntament de Girona. Durant el 

2017 i fins l’actualitat l’ANG s’ha consolidat en aquest espai de la Devesa. 

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. 

 

Premi Medi Ambient 

El 6 de juny de 2017, coincidint amb l’acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient es 

lliurà el Premi Medi Ambient 2017, convocat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

L’Associació de Naturalistes de Girona, coneguts com els Natus, va rebre aquest Premi en la 

modalitat Trajectòries de protecció i millora del medi ambient reconeixent la tasca realitzada per 

l’entitat durant 36 anys. 

Per als Natus, el premi significa un mirall on poder veure la història de l’associació, la implicació 

de moltes persones i grans projectes i campanyes realitzades. El premi serveix per ressaltar 

l’impacte constant de l’entitat al territori gironí tant des de la lluita ecologista com des de 

l’educació ambiental, sempre en col·laboració amb altres entitats i plataformes ciutadanes. 

El premi és aire fresc per als Natus, per a continuar treballant per una societat més justa social i 

ambientalment sostenible. 

 

 

 

 

‘El Premi Medi 

Ambient és el 

resultat d’una llarga 

trajectòria de lluita 

ecologista i 

d’educació 

ambiental’ 
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PROGRAMA D’ACTIVITATS 2017 

Coincidint amb l’ inici del Pla estratègic 2017 – 2020, ha estat un moment de revisió i reflexió de 

l’entitat. Una de les prioritats d’enguany ha estat millorar la participació interna de l’entitat i 

consolidar el Pla de Voluntariat.  Així mateix, la dinamització del voluntariat ha contribuït 

satisfactòriament en el desenvolupament de les activitats. 

 Al llarg del 2017 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.  

Per a l’ANG la persona voluntària, anomenada també ecoactivista, és un element per 

l’assoliment de la missió de l’entitat, avançar cap a la justícia social i ambiental. Un ecoactivista 

NATUS és una persona implicada en les campanyes i/o projectes de l’entitat de forma activa i 

que se sent identificada amb l’ideari, la missió i la visió dels NATUS. 

L’ activitat de l’entitat 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.  

 

Casal naturalista El Blauet 

Persones contractades: 4; persones voluntàries: 1; beneficiaris: 74; 

pressupost: 12.000 €.  

L’ANG fa 18 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 40 nens i 

nenes (amb un nombre variat de participants per setmanes) de 3 a 8 

anys.  

‘Seguint la línia de 

l’any anterior,  hem 

treballat la millora 

de la participació 

interna i la gestió 

del voluntariat’ 
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Aquest any, a més, s’ha realitzat el casal de Setmana Santa i el Casal d’hivern amb la 

participació de 7 i 11 participants respectivament.  

 

Casal per joves La Geneta 

Persones contractades: 2; persones voluntàries: 0; beneficiaris: 16; pressupost: 5.000 €. 

Des de fa anys l’Associació de Naturalistes de Girona duu a terme un casal d’estiu a la Vall de 

Sant Daniel, enfocat en l’aprenentatge de la natura i el medi ambient. La localització del casal 

permet desenvolupar totes les activitats en plena natura, sense oblidar que continuem estan a 

Girona, disposant d’una gran varietat de recursos naturals, oferint excursions i tallers a l’aire 

lliure.  

Enguany, amb molta il·lusió, l’ANG s’ha proposat aconseguir un nou repte, oferir un espai 

d’estudi i coneixement també pels joves.   

Aquest casal consisteix en treballar setmanalment, a partir d’activitats variades, aspectes 

relacionats amb l'excursió programada que es realitza de dijous a divendres amb bivac o 

acampada inclosos. L'activitat final de cada setmana la preparen els joves que formen part del 

casal. 

 

 

 

 

 

‘Enguany, els 

casals i cursos 

destinats a infants i 

joves han acollit un 

total de 123 nens i 

nenes’ 
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Curs Natura i Creativitat: joves de 9 a 12 anys, Vall de Sant Daniel 

Persones contractades: 2 (1 monitor i reforç de secretaria ); persones voluntàries: 0; número de 

beneficiaris: 14; pressupost: 1300€  

Partint de la idea del curs de Creativitat i Natura  per infants que es va realitzar l’any passat al 

centre cívic, es va presentar una proposta del curs adaptada per a joves, a la convocatòria de 

subvencions d’activitats de joventut.  

En aquest curs es busca potenciar la creativitat a través d’exercicis artístics, sempre amb el fil 

conductor de la natura, utilitzant elements naturals (plantes, plomes, troncs, pedres, fang...). Es 

treballa en espais naturals del mateix barri on viuen la majoria dels nens i nenes del curs, amb 

la finalitat que el grup s’aproximi d’una manera diferent al seu entorn més proper, i que els 

participants puguin descobrir-ne la diversitat existent i la presa de consciència de les bases de 

l’ecologia, que són l’essència del naturalisme que l’ANG vol transmetre als joves. 

A través de l’estímul que els ofereix la natura també es busca potenciar la seva curiositat, i 

crear eines per desenvolupar les seves habilitats creatives, tan important en la vida diària en el 

context actual. 

Es busca gaudir i estimar la natura, treballant a partir de les motivacions de cada infant, i 

respectant les necessitats i el ritme de cada alumne/a. 

 

Curs Natura i Creativitat: infants de 3 a 8 anys, amb l’Associació de Veïns de Sant Daniel 

Persones contractades: 1; persones voluntàries: 0; beneficiaris: 19; pressupost: 300€ 

Degut a la bona acollida que va tenir el curs de Natura i Creativitat per joves entre les famílies 

de la Vall, des de l’associació de Veïns ens varen demanar de posar un altre monitor, pagat per 

les famílies, per tal de poder ampliar el grup amb infants de 3 a 8 anys, que treballaven 

conjuntament amb els joves. 

 

Sortides temàtiques organitzades per l’ANG 

 26 de Març. Matinal a les Ribes del Ter, des de Fontajau fins al pont nou de Pedret. 

Comentar i veure com és un riu urbà amb el cabal restringit pels pantans; comentar 

coses bones,  coses no tant bones i coses lletges que hom veu transitant per la riba. 8 

participants. 

  7 de Maig. Bosc terapèutic a l'Erola, Viladrau, Montseny Nord. Uns castanyers 

gegants al camí a Sant Segimon ajuden a veure i entendre el cicle de la vida de 

manera natural, on algunes soques d'arbres morts i aterrats mostren com és 

d'ordenada la Natura; es passeja lentament per tal de gaudir de tots els detalls 

d’aquesta experiència. 
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 21 de Maig.  Jardins de la Devesa. Sortida temàtica sobre els Jardins de la Devesa de 

Girona. Comentar perquè son aquí, origen, perspectiva del moment de creació i  

valoració actual. Reflexionar sobre el futur i les conseqüències de la sequera pel 

desviament actual dels rius, així com comentar  singularitats de les plantes. 8 

participants. 

 12 d'Octubre. Boscos terapèutics Can Picó i Serrallonga. Pineda que antigament es 

visitava amb dificultat degut al dens sotabosc. Actualment, la netejat del sotabosc ha 

permès millorar l’accessibilitat i poder gaudir d’aquest paratge. Es camina entre 

els arbres i s’observa el cicle de la vida en els socs aterrats i en fase de podriment; des 

dels microorganismes responsables del podriment, invertebrats (insectes), rosegadors, 

fins a la relació de simbiosi establerta dins la mateixa cadena tròfica, mentre hom en 

gaudeix  lentament.  Seguidament, visita als roures del Prat de Serrallonga, prop d’una 

ermita del mateix nom amb onomàstica del 8 de setembre. El propi entorn del paratge 

fa palès la importància d'aquestes plantes. 10 participants. 

 

 

 

Curs de Voluntariat Ambiental 

Durant el mes de novembre, l’ANG ha participat en un Curs de Formació anomenat «Curs de 

Voluntariat Ambiental» organitzat per l’Oficina Verda de la UdG dins de l’oferta de cursos de 

Formació de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG. En aquest curs s’ha 

fet un recull de totes aquelles iniciatives que es desenvolupen de forma altruista i sense ànim 

de lucre, per a la millora ambiental i la conservació dels recursos naturals en el marc de 

l’educació ambiental i la sostenibilitat. 

 

‘Les sortides 

temàtiques 

organitzades per 

l’ANG han comptat 

amb una trentena 

de participants’ 
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Punt de recollida selectiva a Blanes                                                                                                   

El  passat 8 de setembre, l’Ajuntament de Blanes i Nora Serveis Ambientals, van organitzar una 

parada informativa sobre la recollida selectiva porta a porta a la vila de Blanes, on  van 

contractar els serveis l’ANG per dinamitzar el punt d’informació. 

 

Green Drinks Girona 

És una iniciativa de l'ANG que proposa trobades informals, per persones interessades en 

temes ambientals, obertes a tota la ciutadania. L’objectiu d’aquestes trobades és compartir i 

confrontar quines són les prioritats i accions que hem d'encarar en l’àmbit ambiental com a 

país. Les sessions s’han organitzat els dimecres de 18 – 19h i s’han tractat les següents 

temàtiques: 

 Gestió de l’aigua i riu Ter. (15 de març) 

 Gasoducte MIDCAT. (5 d’abril) 

 Polítiques ambientals (26 d’abril) 

 Energies renovables (17 de maig) 

 Turisme responsable (7 de juny) 

 Consum de productes locals (28 de juny) 

 

 

 

Xerrades i jornades: 

Al llarg del 2017 s’han realitzat o assistit a les següents xerrades i seminaris: 

 Palanganada pel Ter. 4 de febrer. Pont de Pedra, Girona.  

 Assemblea oberta en resposta al gasoducte MIDCAT. 9 de febrer. Ateneu Popular 

Salvadora Catà, Girona  

 Acte d’inici a la campanya antirepressiva Judici de Molt Alta Tensió. 11 de febrer. 

Jardí de la Infància, Girona. 

 Impulsem la transició energètica a les comarques gironines? 17 de febrer. Centre 

Cívic Barri Vell – Mercadal, Girona.  

 Punt informatiu: la defensa del territori a les comarques gironines. 18 de febrer. 

Rambla de la Llibertat, Girona.  

 8es Jornades de Medi Natural a Girona. 18-19 de març. UdG. 

 Xerrada debat. Responem al MIDCAT. 24 de març. Casal Popular Pla de l’Estany, 

Banyoles. 

 Col·loqui i debat: Patrimoni natural de les comarques gironines. 27 de març. Casa 

de la Cultura de Girona. 

 Viu un Sant Jordi Ecosolidari amb l’ANG!. 23 d’abril. Plaça Catalunya, Girona.  

‘Green Drinks 

Girona: trobades 

informals per 

compartir i parlar 

sobre temàtiques 

ambientals.’ 
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 XXXI Conferència Catalana per un futur sense nuclears i energèticament 

sostenible. 26 d’abril. Palau Robert, Barcelona. 

 Presentació del documental Lágrimas de aceite. 3 de maig. Centre Cívic Santa 

Eugènia, Girona.  

 Presentació dels NATUS a nous ecoactivistes. 15 de maig. Seu de l’ANG, Girona. 

 3ª Àgora de l’Aigua. 27 de maig. La Rosaleda, Girona. 

 Jornada Internacional sobre la recuperació del control de l’energia. 3 de juny. 

Universitat de Barcelona. 

 Punt informatiu Som NATUS! 10 de juny. Rambla de la Llibertat, Girona. 

 Judici popular al projecte Castor. 17 de juny. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona. 

 IEA 30 anys fent recerca científica. 16 de novembre. UdG (Montilivi) 

 Factures clares. 17 de novembre. Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, Girona. 

 

Fer esment, també, la intervenció ( com a jurat ) de l’ANG en els premis ambientals que dóna el 

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA). La 

col·laboració al concurs ha permès a l’entitat assistir a un viatge a Friburg ( Alemanya ), 

organitzat pel mateix CILMA. L’objectiu del viatge és compartir dinàmiques i experiències sobre 

la gestió del medi ambient aplicat a les ciutats.  

 

Brigada de recollida de material d’escriptura 

 “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. Aquesta campanya s’inicià l’any 2016 amb l’objectiu de fomentar el 

reciclatge, especialment del plàstic, instal·lant contenidors en els principals punts productors 

d’aquests residus.   

Durant el 2017 s’han consolidat els 5 punts de recollida establerts a Girona, i l’ANG és l’entitat 

encarregada de gestionar la recollida d’aquest material i fer-lo arribar a la planta de reciclatge 

de Terracycle.  

 

Celebracions i dates commemoratives 

Parada de venda de llibres i roses el dia de Sant Jordi a la Plaça Catalunya de Girona. 

Durant aquesta diada l’ANG ofereix artesanies, samarretes, llibres de temàtica ambiental i 

llibres de segona mà.  

 

Punt informatiu som NATUS! Per tal de donar a conèixer l’entitat i els valors i idees que 

recolza i a la vegada promou, sovint és necessari sortir al carrer per arribar a una major part del 

‘Aposta per reduir, 

reparar i recuperar 

els materials, i en 

última instància 

reciclar i gestionar 

els residus’ 
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públic. L’objectiu és facilitar la captació de nous socis o, si més no, persones interessades i 

disposades a rebre una explicació propera i completa d’alguns dels casos ambientals amb més 

renom tractats per l’entitat. 

Per aquest motiu, amb l’ajuda del material adequat (manifests, panells informatius, tríptics, 

pancartes, samarretes, adhesius i altre material elaborat per l’entitat) es munta una parada 

informativa de l’entitat. S’ubica al centre de la ciutat de Girona i la finalitat és donar veu a  

l’opinió pública, on s’exposen i es tracten els principals projectes que han marcat aquest any 

2017, tals com  ‘NO a les energies nuclears’, el MIDCAT, ‘NO a la MAT’, ‘Aigua és vida’, o les 

denúncies de les activitat de trials a Sant Sadurní i Camprodon. 

 

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. 

 

Càritas Diocesana de Girona                                                                                                               

Durant aquest any, s’ha col·laborat amb el Servei d’Aliments de Càritas (SAC) i conjuntament 

amb el Centre de Distribució d’Aliments (CDA) en la realització de Tallers de Formació per tal 

de dotar als participants d’eines per facilitar el seu procés cap a una major autonomia.   

En aquests tallers de formació es fomenta el consum d’una dieta saludable, econòmica i 

sostenible. 

En l’exercici del 2017 s’han realitzat els següents cursos i xerrades: 

Curs «Organització del rebost i higiene dels aliments»: Curs de 12 hores on s’han impartit 

els següents temes:  

 Les fruites i verdures de temporada 

 Com preparar conserves dolces i salades 

 L'ordre en el rebost 

 Com prevenir el malbaratament d'aliments 

 La contaminació dels aliments: Agents físics, químics i biològics 

 Toxiinfeccions alimentàries: Definició, origen i transmissió, factors de creixement, 

principals agents causals. 

 Requisits en la manipulació d'aliments: Normes d'higiene personal, bones pràctiques en 

el treball, la higiene de l'entorn de treball. 

 

Curs «Postres econòmic i saludables»: Curs de 12 hores on s’han impartit els següents 

temes: 

‘Els tallers de 

formació fomenten el 

consum d’una dieta 

saludable, 

econòmica i 

sostenible’ 
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 Les fruites i verdures de temporada 

 Realitat i conseqüències en el consum diari de sucre processat 

 Com prevenir el malbaratament d'aliments 

 Addicció al consum de coses dolces i alternatives al consum de sucre. 

 Com llegir les etiquetes dels productes de consum. 

 Elaboració de receptes ràpides, saludables, econòmiques i sense sucre. 

 

Xerrada «Cuina fàcil amb llegums»: Xerrada de 1,30 hores on s’ha impartit el valor nutricional 

dels llegums, exemples de receptes i elaboració d’un plat en directe. 

Xerrada «Esmorzars i berenars saludables»: Xerrada de 1,30 hores on s’ha impartit la 

problemàtica del consum de sucre, es plantegen alternatives i elaboració d’una recepta ràpida, 

senzilla i sense sucre en directe. 

 

Manduca No Caduca – Escola d’Hostaleria de Girona                                                                                                               

Projecte de sensibilització, gràcies al finançament de l’Agència 

de Residus de Catalunya i Dipsalut que tracta de l’estudi del 

malbaratament general i optimització de l’aprofitament a 

l’Escola d’Hostaleria de Girona i creació d’un material didàctic 

de sensibilització, exportable a d'altres centres de formació de 

l'àmbit del sector HORECA. 

Es tracta de la continuació de la campanya «El Valor dels 

Aliments» en què Naturalistes de Girona va organitzar una 

formació específica adreçada al col·lectiu de professionals de 

l'Hostaleria per abordar la temàtica del malbaratament 

alimentari. 

 

Durant el 2017 s’ha elaborat un projecte pilot que ha consistit 

en la recollida de minves generades a l'Escola d'Hostaleria de 

Girona, que s’han produït a les aules, al menjador i al rebost, 

trobant un destí viable per aquests excedents que fins ara 

esdevenien un residu. 

Al mateix temps, s’han elaborat activitats de sensibilització com ara,  el «Taller Show-cooking: 

Aquí no es llença res!» el passat 24 de novembre a l’espai cuina del Mercat del Lleó. Pilar 

Mantjo, docent de l’Escola d’Hostaleria, va elaborar i cuinar un receptari d’aprofitament, per 

després fer-ne una degustació amb tots els participants del taller. 
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SOSpeix  

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. 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 

Durant el 2017, amb l’afany de donar continuïtat al projecte, s’ha mantingut la seva  difusió per 

tal de consolidar la seva presència entre els col·lectius de la ciutat i apropar la campanya 

SOSpeix a la gent del carrer. Entre d’altres coses, s’ha organitzat una jornada de sensibilització 

al Museu d’Història de Girona on, a través de tallers ambientals per a infants i adults, s’ha fet 

difusió de la campanya.  

 

COMISSIÓ DE FOTOGRAFIA 

Aquest any 2017, en motius de  la celebració  del  30
è
 aniversari del Concurs de Fotografia 

Naturalista, es decideix per Junta  la cloenda d’aquest concurs. Per aquest motiu, s’acorda que  

aquesta darrera edició i exposició, sigui un petit recull d’algunes de les fotografies guanyadores 

d’aquests 30 anys de concurs. Tanmateix, l’exposició i cloenda del concurs es planifica per 

l’any 2018.                                                                                                                                                                                                                                     

 

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. 

La comissió de defensa del territori està formada per un grup de 7 membres plenament actius 

que assumeixen almenys 1 cas a l’any cadascun i 5 membres puntualment actius, que es 

comuniquen mitjançant una llista de correus en la qual hi ha un total de 16 persones.  

 

Aquestes persones participen cobrint expedients en determinats àmbits territorials, sobre 

temàtiques concretes, o liderant alguna campanya emblemàtica (com el MIDCAT). 

Durant aquest any l’ANG ha acollit 2 estudiants en pràctiques, els quals, en el marc de 

realització del treball de final de màster, han dut a terme tasques de dinamització i coordinació 

de la comissió.  

‘Cloenda del concurs 

de fotografia després 

de 30 anys de 

trajectòria’ 
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 Pilar Muñoz. Suport en tasques de gestió d’expedients: recepció i seguiment de la 

documentació relativa a consultes d’avaluació d’impacte ambiental de plans i 

programes, així com la gestió de les denúncies ambientals que arriben a l’associació. 

Ha participat en l’elaboració d’al·legacions i comentaris, i la seva posterior difusió 

( redacció de notes de premsa i participació al programa de ràdio ‘Món Natura – Som 

Natus’, entre d’altres ).  

 Lluís Camacho. Durant la seva estada a l’ANG ha participat en el seguiment i avaluació 

d’impactes ambientals de Plans i Programes, així com la formulació de les al·legacions 

corresponents a aquests casos. També ha participat en la creació i edició del mapa de 

casos de defensa del territori. 

 

Comentaris i al·legacions a plans i programes 

Durant el 2017 s’han elaborat comentaris i al·legacions als següents plans i projectes: 

 Projecte d’ampliació del circuit permanent no tancat de Cal Nuassar per a la pràctica 

d’esports motoritzats (trial), en terrenys de la zona de Puigfrancor al Terme Municipal de 

Camprodon (Ripollès) 

 Avantprojecte de Llei d’Ordenació del Litoral 

 PACES  

 Avanç del projecte constructiu de l’espigó transversal d’escullera a la platja de la Punta 

 Avanç del Projecte de Via Ferrata al Rec de Ses Gralles al T.M. Begur  

 Projecte constructiu de Red Elèctrica Espanyola de la línia aèria de transport d'energia 

elèctrica, de simple circuit, a 220Kv entre SE Juià i SE la Farga  

 Pla de Ports de Catalunya 2016-2030  

 Modificació del PRUG de l’àrea protegida de les illes Medes 

 Gestió i explotació de la planta de residus de Solius 

 MIDCAT 

 

Vigilància ambiental 

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 2017, els casos que es detallen a continuació: 

 Circuit de trial Figuipark, Sant Sadurní de l’Heura 

 

 

‘Enguany hem 

intervingut en 10 

consultes d’avaluació 

d’impacte ambiental 

de  plans i 

programes’ 
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Processos participatius 

L’ANG ha participat o participa dels següents processos participatius: 

 Taula municipal de sostenibilitat de Girona. 

 Taula municipal de l’aigua. 

 Taula municipal de mobilitat. 

 Consell de seguiment del projecte Life-MEDDAC. 

 Consell consultiu del Consorci de les Gavarres. 

 Consell consultiu del Consorci de les Vies Verdes. 

 Col·laboració (com a jurat) dels premis ambientals CILMA de la Diputació de Girona. 

 Comité d’organització del 3r congrés TSAcat 

 

Treball en xarxa 

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. 

 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. 

 

Durant aquest any 2017, s’ha constituït la Plataforma en resposta al MIDCAT per fer visible el 

rebuig ciutadà a aquesta infraestructura gasística. L’ANG té un paper molt actiu en aquesta 

plataforma, on ha dut a terme accions i activitats de difusió, actes informatius i redacció d’ 

al·legacions, entre d’altres.   

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

Número de voluntaris: 3; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no 

s’escau; pressupost: 200 €. 

Durant el 2017 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.  
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Tanmateix, l’entitat també ha acollit una estudiant en pràctiques per realitzar tasques de 

comunicació. Gabriela Pinto, estudiant del grau en Comunicació Cultural a la Facultat de Lletres 

de la UdG, ha realitzat un total de 240h de pràctiques a l’ANG. Les tasques principals de 

l’alumna han estat l’ actualització de la base de dades de mitjans de comunicació, la redacció i 

enviament de notícies i la creació i actualització constant dels continguts de la pàgina web de 

l’ANG. 

 

Notes de premsa                                                                                                         

Al llarg del 2017 s’han enviat 11 notes de premsa. 

 15 de febrer 2017. El desgavell de les nostres platges. La sorra com a recurs balafiat.  

 16 de febrer 2017. L’ANG presenta al·legacions a l’Avantprojecte de Llei d’ordenació 

del litoral català. 

 17 de març 2017. L'ANG fa balanç del 2016 i presenta el seu Pla estratègic 2017 – 

2020. 

 22 de març 2017. Manifest d'Aigua és Vida el Dia Mundial de l'Aigua 

 23 de març 2017. Es constitueix la Plataforma Resposta al MidCAT. 

 8 de maig 2017. La Plataforma Aigua és Vida exigeix a l'Ajuntament de Girona que faci 

pública l'auditoria a AGISSA. 

 11 de maig 2017. Celebrem la Setmana de la Natura. 

 18 de maig 2017. Inici de la Campanya "Aigua de totes" per la municipalització del 

servei d'aigua a Girona. 

 29 de maig 2017. Col·lectius del món rural, ambiental i conservacionista reclamen que 

s’agilitzin els tràmits per la creació de l’Agència de la Natura. 

 7 de juny 2017. Els NATUS guanyen el Premi Medi Ambient 2017! 

 30 de juny 2017. L’ANG demana que no hi hagi ampliació d'amarratges als ports de la 

Costa Brava. 

Rodes de premsa. Durant l’any 2017 no s’ha organitzat cap roda de premsa. 

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. 

‘L’entitat ha publicat 

11 notes de  premsa 

per reivindicar i lluitar 

contra les agressions 

al territori’ 
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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 2017 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 Júlia Nogués. 

 

Comparativa de l’activitat de la comissió 2016 – 2017: 

  2016 2017 ∆ 16/17 

Notes de premsa 17 11 - 8 

Rodes de premsa 4 0 -4 

 

A continuació es presenten les dades de visites a les següents pàgines web de 

l’entitat: 

 

naturalistesgirona.org Any 2016 Any 2017 ∆ 16/17 

Sessions 9.745 6.832 -2.913 

Usuaris 6.593 4.560 -2.033 

Nombre de pàgines vistes 20.553 15.583 -4.970 

Durada mitjana de la visita 00:01:58 00:02:23 00:00:25 

sospeix.org Any 2016 Any 2017 ∆ 16/17 

Sessions 24.568 22.146 -2.422 

Usuaris 20.969 19.354 -1.615 

Nombre de pàgines vistes 54.780 43.990 -10.790 

Durada mitjana de la visita 00:01:29 00:01:16 00:00:13 

 
 
 
 
 

 

http://ecologistes.net/#_blank
http://naturalistesgirona.org/#_blank
http://sospeix.org/#_blank
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lamanducanocaduca.org Any 2017 ecologistes.net Any 2017 

Sessions 365 Sessions 5.002 

Usuaris 349 Usuaris s/d 

Nombre de pàgines vistes 404 Nombre de pàgines vistes s/d 

Durada mitjana de la visita 00:00:18 Durada mitjana de la visita s/d 

 

Pel que fa a les xarxes socials, aquests són els resultats de les principals vies de 

comunicació. 

 

Xarxes socials NATUS Any 2016 Any 2017 ∆ 16/17 

Facebook (seguidors) 2.044 2.142 98 

Twitter (seguidors) 2.659 2.962 303 

Instagram (seguidors) 761 830 69 

 
Xarxes socials SOSpeix Any 2016 Any 2017 ∆ 16/17 
Facebook (seguidors) 677 696 19 
Twitter (seguidors) 393 410 17 
Instagram (seguidors) 89 109 20 

 

 

 

SUPORT I COL·LABORACIÓ 

 

L’ Associació de Naturalistes de Girona compta amb el suport a projectes de llarga durada de: 

 

 

I amb el suport de: 

 

http://sospeix.org/#_blank
http://www.ecologistes.net/#_blank

