ANG
La memòria que
t’informa de les accions
que tu fas possible.
Ara i sempre, lluitem!

MEMÒRIA
RESUM 2019
WWW.NATURALISTESGIRONA.ORG

SOM NATUS
Tenim com a missió aconseguir canviar actituds i hàbits per tal de protegir el
medi ambient, el territori i fomentar la justícia ambiental. Per assolir els
nostres objectius actuem localment a partir del pensament global,
organitzats en grups de treball que tracten diferents temàtiques.
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El 2019 en imatges

Gener: La Plataforma Resposta al
Midcat celebra la victòria contra
aquest innecessari i costós
gasoducte.

Febrer: Iniciem el projecte de
Paisatges Salvats, amb diferents
assemblees
participatives
i
sortides pel territori gironí.

Març: L’ANG promou el debat
ciutadà sobre la millora de la
biodiversitat de la ciutat de Girona.

Abril: Descoberta de la flora de
camp de Catalunya per la Vall de
Sant Daniel.

Maig: Iniciem un projecte per
potenciar i estudiar la biodiversitat
a la bassa vermella de Sant Daniel.

Juny: La Setmana de la Natura
arriba a Girona amb l’Aplec dels 4
rius.

Juliol: Un any més, es realitza el
casal naturalista El Blauet a Sant
Daniel.

Agost: L'ANG presenta una moció
a l’Ajuntament de Girona per la
nova
ordenança
de
tinença
d'animals.

Setembre:
L'ANG
presenta
al·legacions
contra
l'empresa
Hinojosa
per
contaminació
ambiental al municipi de Sarrià de
Ter.

Octubre: Nova exposició itinerant
«Bellesa
fràgil»,
sobre
les
espècies exòtiques.

Novembre: L’ANG estableix un
vincle de col·laboració amb UNES
de El Salvador.

Desembre: L’ANG assisteix a la
COP25 i a la cimera social pel
clima.

www.naturalistesgirona.org

Les xifres del 2019
Acabem
l’any amb
274
persones associades. Per
primer any des del 2013,
trenquem amb la davallada de
socis i sòcies i realitzem un
augment d’unes 50 persones,
aquest fet ho associem al bon
funcionament del casal El
Blauet, la situació de crisis
climàtica i l’augment de la
nostra presència per diferents
canals de difusió, tant interns
com externs.
Lamentem la pèrdua de tres
persones durant aquest any,
sempre recordarem en Lluís
Ball-llosera, Lluís Motjé i Jordi
Soy.
Us agraïm, totes les vostres
aportacions, ja que són molt
importants
pel
bon
funcionament de l’entitat.
Pel que fa al nombre de
voluntaris i voluntàries, tant el
2018 com el 2019 s’han
incrementat el nombre i la
participació, aquesta implicació
del voluntariat ens permet
seguir treballant en la defensa
del
territori
i
l’educació
ambiental amb la mateixa
intensitat.

Un any ple d’activitats
El 2019 hem mantingut la
nostra
capacitat
d’acció.
Enguany s’han dut a terme
activitats
de
divulgació
i
educació ambiental, així com
nombroses
campanyes
i
accions per defensar el territori i
reivindicar un entorn de justícia
ambiental, social i econòmica.
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Saps on es destinen els fons
als NATUS? Les despeses en
comissions de treball i
educació
ambiental
representen el 80% de les
nostres despeses totals.

