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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 2015 l’Associació de Naturalistes de Girona s’estructurà de la següent manera:
•

Junta Directiva, formada per onze sòcies i sòcis.

•

20 voluntaris fixos i 25 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.

•

Tècnica de projectes: Mireia Mena.

•

S’han acollit 4 estudiants en pràctiques de la Universitat de Girona i 2 estudiants en
pràctiques del Grau Superior d’Educació i Control Mediambiental.

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,
Un dels objectius complerts durant aquest 2015 ha estat mantenir el contacte amb els veïns
de la Vall de Sant Daniel i continuar donant a conèixer els valors naturals d’aquesta zona. Al
llarg del 2015, tot i que no s’ha pogut assistir de forma regular a les reunions de l’AVSD, s’ha
organitzat el Casal El Blauet, s’ha realitzat una jornada de voluntariat ambiental en espais de
basses temporànies a la Vall i hem realitzat un seguit de visites guiades a la Vall, una de les
quals, com cada any, s’ha realitzat en el marc de la Festa Major del barri. .
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Les xifres de 2015
•

244 socis i sòcies (31 de desembre 2015)

•

45 voluntaris i voluntàries

Des del 2010, la xifra de socis i sòcies de l’entitat es va anar reduïnt de forma important.
Diferents factors van contribuïr a aquesta situació, però podríem dir que els principals són la
baixada de l’activitat de l’entitat i la situació econòmica general. Gràcies al Pla estratègic 20132016 hem aconseguit canviar aquesta dinàmica, aconseguint estabilitzar les altes i baixes. El
següent gràfic representa l’evolució dels socis de l’entitat a finals de cada any.
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“Un aspecte que
s’ha reforçat
enguany ha estat
obrir l’entitat a la
ciutadania,
reforçant el
caràcter de
vigilància
ambiental i
establint ponts de
col·laboració amb
diferents
organitzacions
socials i
ambientals”

Programa de Voluntariat Ambiental de
Girona (VAG)
L’objectiu del VAG per a l’any 2015 ha estat consolidar i desenvolupar un Pla de Gestió del
voluntariat, posant èmfasi en la gestió i formació del voluntariat per tal de consolidar-lo i fer-lo
més participatiu. Un altre aspecte que s’ha reforçat enguany ha estat establir ponts de
col·laboració amb diferents organitzacions socials i ambientals.
Al llarg del 2015 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 comptempla una o
diverses comissions de treball. A continuació es detalla l’activitat dels Natus, al llarg del 2015,
per a cada comissió o grup 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.
Green Drinks Girona
Número de voluntaris: 2; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: 50;
pressupost: 85 €.
Aquesta activitat es va posar en marxa el 2013 amb l’objectiu de fomentar el debat ambiental i
la conscienciació ciutadana. Les reunions Green Drinks Girona són trobades periòdiques i
informals, obertes a tothom que tingui interès en temes ambientals i que vulgui informar o
informar-se de projectes, activitats, etc., en l'àmbit del medi ambient.
Aquest any s’han realitzat 3 trobades:
•

5 de febrer: activisme ambiental.

•

3 de novembre: bolets i l’accés als boscos privats.

•

1 de desembre: documental Padding to Alaska.
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Xerrades i jornades

Número de voluntaris: 8; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: 270;
pressupost: 60 €.
Al llarg del 2015 s’han realitzat les següents xerrades i seminaris:
•

Oceanus: ho sabem tot? 13 de feberer. A càrrec de Nacho Orla, biòleg marí resident
a les Azores.

•

Coorganització de les Jornades de Medi Natural de Girona. 14 i 15 de març.

•

Cienciaplec. 20 de març. Participació amb l’exposició el Canvi climàtic al Baix Ter.

•

Presentació de la campanya Girona Cylce Sexy al congrés de la bicicleta. 30
d’abril.

•

Congrés l’Escola Parla. 1-3 de juliol. Participació amb l’exposició el Canvi climàtic al
Baix Ter.

•

Presentació La manduca no caduca a la jornada Tejiendo Redes. 26 d’octubre.

•

Presentació de l’entitat al Curs d’introducció a la sostenibilitat de la UdG. 6 de
novembre.

•

Coorganització de la bicicletada popular per la Justícia climàtica. 29 de
novembre.

•

Ponència "Quina és la situació de l'aigua a Catalunya?" 3 de desembre.

•

Coorganitzadors de la jornada pel clima. 10 de desembre.

•

Xerrada-debat sobre la COOP21. 17 de desembre.

Accions al carrer i punts informatius
Número de voluntaris: 6; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: 200;
pressupost: 30 €.
Al llarg de la seva història, l’ANG ha desenvolupat una gran quantitat d’activitats educatives al
voltant de les energies renovables, el medi ambient, la natura, el consum responsable i la
sostenibilitat. Aquest any s’han fet les següents accions:
Una fulla pel clima: En motiu de la celebració de la 21a Conferència de les Parts (COP21) de
la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, el 29 de novembre s’organitzà
una Marxa mundial contra el canvi climàtic simultàniament en diferents ciutats del món. L’ANG
va donar suport a la Marxa de Barcelona. A més, el 28 de novembre es va fer un punt
informatiu a la Rambla on es convidava a la gent a apuntar els seus desitjos per una Girona
més sostenible.
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La manduca no caduca al Nadal: el 29 de desembre es va realitzar un punt informatiu a la
Rambla de la Llibertat de Girona, informant del malbaratament i com es podia reduïr aquest
durant l’època de consum nadalenc.
Parada de venda de llibres i rosers locals el dia de Sant Jordi a la Plaça Catalunya de
Girona.
Visites guiades
Número de voluntaris: 4; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: 150;
pressupost: 0 €.
L’ANG ha ofert diferents visites guiades per difondre els valors naturals de l’entorn de Girona.
Concretament les visites proposades han estat les següents:
•

Visita guiada al Volcà de la Crossa. 8 de març.

•

Els Clots de Sant Julià. 24 d’octubre

•

Com cada any, també s’ha organitzat una descoberta de plantes de la Vall de Sant
Daniel: en el marc de la Festa Major de Sant Daniel, i la va dur a terme el Dr Joan
Font.

•

A més, en el marc del projecte “La vida a l’aigua dolça” s’han realitzat diferents
sortides de descoberta obertes a la ciutadania.

Setmana de la mobilitat
L’ANG ha donat suport a la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquest any, però, no s’ha
realitzat cap activitat durant aquesta setmana.
Tallers ambientals
Número de voluntaris: 0; número de persones remunerades: 2; número de beneficiaris: 150;
pressupost: 150 €.
Al llarg del curs escolar 2014-2015, l’ANG ha ofert als centres educatius diversos recursos
pedagògics, que estan inclosos en els programes pedagògics i divulgatius. Els recursos
disponibles són:
•

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.
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•

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.
Si que s’han realitzat dues visites guades:
•

La fotografia com a eina d’educació ambiental. A càrrec de Xavier Soler. Visita dels
estudiants del CFGS d’educació i control ambiental.

•

Descoberta del bosc: als alumnes de primària de l’Escola el Bosc de la pabordia de
Girona.

A més, en el marc del projecte “La vida a l’aigua dolça” s’han realitzat diferents tallers de
descoberta dels efectes del canvi climàtic al Parc Natural del Baix Ter amb 3 escoles de
Torroella de Montgrí.
Brigada de recollida de material d’escriptura
Número de voluntaris: 2; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 10 €.
“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.
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 depositar el material d’escritura inservible.
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L’ANG gestiona la recollida d’aquest material i la fa arribar a la planta de reciclatge de
Terracycle.

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: 10; número de persones remunerades: 0; 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 2015 i que implica que l’Ajuntament de Girona cedeix un hort de 100 m a les hortes
de Santa Eugènia, que l’entitat podrà fer servir per dur a terme les seves activitats en matèria
d’horticultura ecològica. Així mateix, l’entitat assumeix el compromís de fer les formacions
inicials per als usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, així com un programa de formació
mensual en matèria d’horticultura ecològica, destinat als usuaris de les hortes, però obert
també a la ciutadania en general.
La finalitat d’aquest programa de formació és la de conscienciar els usuaris de les hortes de la
necessitat de no fer servir productes químics, i de fer créixer en aquestes hortes la práctica de
l’horticultura ecològica que és un dels requisits per disposar d’un hort municipal.
A més de quatre formacions inicial de l’Associació d’Usuaris de les Hortes, els tallers que
s’han realitzat han estat les següents:
•

Planificació: associació i rotació de cultius. 21 de febrer.

•

Remeis casolans per prevenir plagues al teu hort. 13 de març.

•

Cuida el teu hort. 10 d’abril.

•

Fes del teu balcó un hort. 16 de maig.

•

Introducció al cultiu natural. 30 de maig.

•

Com aconseguir fer conviure les males herbes i els insectes al nostre hort. 5 de juny.

•

Gestió de l’aigua. 10 de juliol.

•

No cremis: cobreix o composta. 4 de setembre..

•

L’hort descansa i rotació de cultius. 25 de setembre

•

Introducció a la Biodinàmica. Principis i mètodes bàsics de la Biodinàmica. 23
d’octubre.
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Curs d’Horts ecològics de lleure per a nens i nenes a les Hortes de Santa Eugènia
Durant el 2015 aquest casal no s’ha pogut realitzar per no arribar al número mínim d’inscrits.
La Manduca no caduca
Número de voluntaris: 52; número de persones remunerades: 2; número de beneficiaris: 350;
pressupost: 300 € (no inclou els projectes).
L’ANG va iniciar el 2013 la lliuta contra el malbaratament alimentari que aquest any s’ha
materialitzat amb els projectes:
•

“El valor dels aliments” en el marc de les subvencions d’educació i sensibilització
ambiental de la Generalitat de Catalunya.

•

“La manduca no caduca, el món al plat”, que ha comptat amb finançament de les
subvencions per a projectes de cooperació de l’Ajuntament de Girona.

•

“La manduca no caduca”, que ha obtingut una Beca Educar menjant de la Fundació
Jaume Casademont.

Aquests projectes es detallen a l’apartat de projectes, i tots ells han comptat amb la
col·laboració de persones voluntàries de la comissió de consum responsable. A més a més,
s’han realitzat accions que s’han dut a terme fora dels projectes finançats:
•

Creació del portal www.lamanducanocaduca.org per centralitzar la informació de la
campanya de la Manduca i recollir fons.

•

Creació d’un vídeo de La Manduca no caduca.

•

Parada informativa a la Rambla els dies de Nadal per fer difusió de la Manduca.

Els resultats a nivell de participació de tot el conjunt d’accions del 2015 han estat d’unes 350
persones assistents a les activitats, 57 comerços col·laboradors i la implicació de 52
voluntaris, tant de Natus com d’altres entitats. També ha estat notable l’impacte mediàtic,
sobretot pel que fa a les accions adreçades al sector de la restauració.
SOSpeix
Número de voluntaris: 3; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau ; pressupost: 0 €.
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
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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 2014 i 2015 hem continuat fent activitats en el marc d’aquest projecte i hem
mantingut la seva difusió. També s’ha treballat en la revisió i actualització de continguts de la
guia gràcies a la participació d’estudiants de la Universitat de Girona en pràctiques.
Transgènics
Número de voluntaris: 2; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 0 €.
L'activitat feta aquest 2015 ha estat el seguiment conjuntament amb Som lo que Sembrem de
la queixa presentada al Síndic de Greuges en relació als ajuntaments que no havien respost a
la demanda d'informació sobre l'ús de l'herbicida glifosat en la seva jardineria municipal com a
control de males herbes.

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 socis 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.
Comentaris i al·legacions a plans i programes
Número de voluntaris: 12; Número de persones remunerades: 0; Número de beneficiaris: no
s’escau ; pressupost: 100 €.
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Durant el 2015 s’han supervisat moltes de les consultes d’impacte ambiental que arriben a
l’entitat, donant prioritat a aquelles que tenen més impacte sobre el territori. S’han elaborat
comentaris i al·legacions als següents plans i projectes:
•

3 plecs d’al·legacions al Decret Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya 2016-2021. Aquest cas també es va fer arribar al Síndic de Greuges i a la
Comissió antifrau de Catalunya.

•

AIA simplificada Gestió de residus perillosos i no perillosos.

•

Pla d'ordenació urbanistica municipal del terme municipal de Palau sator.

•

Pla de Gestio de l'Aigua i del Programa de Mesures.

•

Informació pública en ampliació del EIA granja d'engreix pollastres Vall de Solius.

•

Al·legacions POUM de Pals.

•

Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes.

•

Programa general de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020
(PRECAT20)

•

Proposta de rompuda forestal a la zona de Parets d’Empordà dins el T.M. de
Vilademuls.

Vigilància ambiental
Número de voluntaris: 12; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 0 €.
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 estudii, si s’escau, els fets
ocorreguts. L’ANG ha denuciat,al llarg del 2015, els casos que es detallen a continuació:
•

Tancament de camins públics al terme municipal de Quart a l’Ajuntament de Quart.

•

Abocament il·legal d'aigües residuals Palol d'Onyar, Quart, La Creueta a l’Agència
Catalana de l’Aigua.

•

El Decret Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 al Síndic
de Greuges i a la Comissió antifrau de Catalunya.

•

Construcció il·legal d’un circuit de trial a Camprodon a la Fiscalia del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya.

•

Revisió del Pla Especial del catàleg de Masies en sòl no urbanitzable de Santa Pellaia
a la Comissió Territorial dUrbanisme de Girona.
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•

Execusió d'obres a la Platja dels Canyers del municipi de Platja d'Aro al Servei de
Costes.

Moció ciutadana “Girona 100% renovable”
Número de voluntaris: 2; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 0 €.
L’ANG es va sumar a un moviment mundial, organitzat a través d’Avaaz, en el que diferents
organitzacions reclamaven que els seus municipis prenguessin d’exemple ciutats com
Frankfurt, Copenhaguen, Munic, Seattle, Sydney o Lima, que ja s’han compromès a consumir
un 100% de la seva energia amb renovables. Un cop feta la recollida de signatures a través
d’Avaaz, l’ANG va promoure una moció ciutadana, que va ser aprovada per unanimitat en el
Ple de l’Ajuntament de Girona del 12 d’abril. Així mateix, durant el mes de desembre, i en el
marc de la Cimera de París COP21, s’ha sol·licitat que es publiqui la informació relativa a
l’execució i compliment dels compromisos assumits amb aquesta moció.
Curs Eines de defensa del territori
Durant el 2015 aquest casal no s’ha pogut realitzar per no arribar al número mínim d’inscrits
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.

•

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

•

Consell de seguiment del projecte Life-MEDDAC.

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

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.
XXVIIIa edició del Concurs de Fotografia Naturalista
Número de voluntaris: 6; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: 300;
pressupost: 1.900 €.
El Concurs de Fotografia Naturalista està organitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona,
amb el suport de l’Ajuntament de Girona, el Consorci Costa Brava, el Consorci del Ter, la
Plataforma Mou-te en Bici i la Generalitat de Catalunya a Girona.
Aquesta edició, tenia com a objectiu mantenir el percentatge de participació aconseguit els
anys anteriors gràcies a la possibilitat de presentar les fotografies en format digital a través de
Instagram. Així mateix, s’han dedicat esforços a trobar finançament públic o privat, per garantir
la continuitat del concurs, però no ha estat possible trobar nous col·laboradors per aquesta
edició si bé, si que es preveuen noves col·laboracions per l’edició 2016.
El termini de presentació de les fotografies va ser del 15 de setembre al 31 d’octubre. El jurat
va dictar el veredicte el dia 12 de novembre, que no es va fer públic fins el lliurament de
premis, el 20 de novembre a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona.
Les fotografies premiades i finalistes d’aquesta edició s’exposaran a partir de febrer de 2016 al
Centre Cultural La Mercè, la Universitat de Girona i el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal.
Categories
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•

General, es premia qui aconsegueixi expressar amb la major fidelitat i amb la màxima
habilitat fotogràfica l'essència del món natural.

•

Aigua, Natura i Costa Brava, el Consorci de la Costa Brava premia les fotografies
que reflecteixin en positiu la relació de l'home i la natura. Les fotografies han de ser
preses en els municipis integrants del Consorci de la Costa Brava: Portbou, Colera,
Llançà, Port de la Selva, Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-Saverdera, Castelló
d'Empúries, L'Armentera, Sant Pere Pescador, L'Escala, Torroella de Montgrí, Pals,
Begur, Regencós, Palafrugell, Mont-ràs, Vall-llòbrega, Palamós, Calonge, CastellPlatja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar
i Blanes.

•

Foto-denúncia, es premia qui aconsegueixi expressar amb la major fidelitat i amb la
màxima habilitat fotogràfica l'essència d'una agressió al medi ambient.

•

Riu Ter, en aquesta categoria es premia la millor fotografia presa en l’àmbit territorial
de la conca del Ter.

•

Mobilitat sostenible, la Plataforma Mou-te en Bici premia fotografies que reflecteixin
l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà.
Nº de fotos presentades per Categories
Riu Ter

Concurs

Socis
Naturalistes Fotoabans 2012 denúncia

Aigua
Natura
Costa
Brava

2009

41

198

264

789

1.292

2010

36

141

198

755

1.130

2011

32

197

347

1.256

1.832

2012

32

169

190

621

1.012

2013

55

107

162

504

828

2014

52

36

155

297

88

628

2015

101

45

222

389

47

838

i
General

Mobilitat

Total
de
fotografies
presentades
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Comissió de comunicació

Número de voluntaris: 5; número de persones remunerades: 0; número de beneficiaris: no
s’escau; pressupost: 0 €.
Durant el 2015 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 i la Tània Vicens en la maquetació del butlletí Natus.
Notes de premsa
Al llarg del 2015 s’han enviat 25 notes de premsa.
•

Diferents entitats lamenten que després de quatre anys de decisions polítiques
contràries a la conservació de la natura, ara el Conseller Pelegrí anunciï un “Pla
Estratègic de Parcs naturals” que no respon a les necessitats de gestió del medi
natural ni a les exigències legals. 4 de febrer.

•

Exposició de les fotografies guanyadores i finalistes del 27è Concurs de Fotografia
Naturalista de l’ANG. 19 de febrer.

•

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i IAEDEN-Salvem l'Empordà proposen
activitats per descobrir La Vida a l'Aigua Dolça. 25 de març.

•

Taula rodona: el submarinisme a les Medes a debat. 8 de maig.

•

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) celebra que es preservi el patrimoni i
l’entorn de l’Aurora. 13 de maig.

•

Aturem les prospeccions a la costa catalana torna a presentar al·legacions contra les
prospeccions marines de Seabird. 28 de maig.

•

Organitzen a Torroella de Montgrí un debat sobre el submarinisme i la conservació i
gestió de les Illes Medes. 3 de juny.

•

El Govern de la Generalitat de Catalunya vol fer de les Illes Medes un parc
subaquàtic.

•

Girona acull el primer curs de prevenció del malbaratament alimentari per a
professionals de la restauració. 16 de juny.

•

Els Naturalistes de Girona organitzen una formació per a reduir l’impacte de les
activitats de lleure en els cursos fluvials. 25 de juny.

•

La Llei de Canvi Climàtic és insuficient per afrontar els reptes energètics i climàtics
d’aquest segle. Juliol.

•

El Comando Col ha realitzat la seva primera missió de salvament vegetal. Juliol.
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•

Dues espigolades populars recullen 1.222 kg d'aliments. 15 de juliol.

•

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) posa en marxa una campanya de
reciclatge de materials d'escriptura per recolzar la defensa del territori. 23 de juliol.

•

Aigua és Vida s’oposa al nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
perquè afavoreix els “lobbys” de l’aigua. 31 de juliol.

•

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) clou la campanya El valor dels aliments
presentant el web de mecenatge de La Manduca no caduca. 3 d'agost.

•

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i l’hotel La Central signen un acord de
col·laboració per a la conservació del medi natural. 11 d'agost.

•

Aigua és Vida s’oposa al nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.
31 d'agost.

•

Trist paper de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) governada per CDC.

•

Comença el període de participació al 28è Concurs de Fotografia Naturalista de
l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG). 16 de setembre.

•

La Generalitat de Catalunya renuncia afrontar els reptes energètics i climàtics del
nostre país.

•

La campanya "El Valor dels Aliments" llança un vídeo-reportatge sobre malbaratament
alimentari.

•

L'Escola d'Hostaleria i Naturalistes de Girona estudien com canalitzar entre 50 i 150
racions setmanals d'aliments cuinats no servits, cap a col·lectius desafavorits. 14 de
novembre.

•

“Cuc de Macaon” de David Marfil, 1r premi de la categoria General del 28è Concurs
de Fotografia Naturalista. 20 de novembre.

•

Girona davant la marxa mundial pel clima. 28 de novembre.

Rodes de premsa
Durant l’any 2015 s’han organitzat 13 rodes de premsa.
•

L’Associació de Naturalistes de Girona creix en nombre d’activitats i socis. 3 de
Febrer.

•

L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) presenta davant del Ple de l’Ajuntament
de Girona una moció per aconseguir una Girona 100% renovable. 13 d'abril.

•

Comença la campanya “El Valor dels Aliments”, aquest dijous a Girona, amb un taller
d'aprofitament dels aliments. 16 d'Abril.
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•

Conferència i debat sobre l'estat de conservació dels sistemes aquàtics continentals
de Catalunya. 29 d'abril.

•

L'Associació de Naturalistes de Girona organitza l'esmorzar de «La Manduca no
caduca» aquest diumenge a la III Marxa Popular al Montgrí. 17 de maig.

•

La Manduca No Caduca: Dinar solidari a base d’aliments recuperats. Dissabte 06 de
juny a la Pl. De la Font de Banyoles. 6 de juny.

•

Naturalistes i l'Associació d'Hostaleria de Girona organitzen el primer curs de
prevenció del malbaratament alimentari en la restauració. Juny

•

El submarinisme a les Medes al debat. 11 de juny.

•

Segona sessió del curs de prevenció del malbaratament alimentari, el proper dilluns a
Girona. 15 de juny.

•

Eines per millorar la gestió de la compra i minimitzar els descarts d'aliments a les
cuines professionals, dilluns que ve a Girona. 22 de juny.

•

La sessió «El valor d’un plat de peix» clourà el curs contra el malbaratament alimentari
en el sector de la restauració que s'ha realitzat a Girona durant aquest mes de juny.
29 de juny.

•

Comença la recollida de dades per organitzar la canalització de minves de l’Escola
d’Hostaleria i Turisme de Girona. 13 de novembre.

•

Convocatòria de premsa referent a l'entrega de premis del 28è concurs de fotografia
naturalista. 19 de novembre.

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.
Butlletí Natus: Durant el 2015 s’han editat tres números (16, 17 i 18) del butlletí Natus! Aquests
han estat coordinats per Enric Cortiñas i maquetats per Tània Vicens.
•

Butlletí núm. 16 de l'Associació de Naturalistes de Girona. Hivern 2014-15. Tema
central: La Manduca No Caduca.
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•

Butlletí núm. 17 de l'Associació de Naturalistes de Girona. Estiu 2015. Tema central:
La vida a l’aigua dolça.

•

Butlletí núm. 18 de l'Associació de Naturalistes de Girona. Tardor 2015. Tema central:
Lluitem contra el canvi climàtic.

Pàgina web i xarxes socials: Al llarg d’aquest any s’ha dedicat més esforços en la
comunicació, amb l’objectiu de visualitzar més l’activitat de l’entitat. En aquet sentit el web i les
xarxes socials han esdevingut l’eix central de la comunicació de l’entitat. 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 2015 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 Narcis Feliu.
Comparativa de l’activitat de la comissió 2012 – 2015: L’activitat de la comissió de
comunicació ha crescut aquest darrer any. Destaca el projecte de la Manduca No Caduca a
nivell comunicatiu. Tot i que algunes dades, com la publicació de notes de premsa, han
davallat respecte l’any passat, es considera que hi ha una bona quantitat de publicacions i el
seu impacte comunicatiu.
2011

2012

2013

2014

2015

∆ 14/15

Notes de premsa

10

34

43

32

25

-7

Rodes de premsa

3

6

16

11

13

+2
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A continuació es presenten les dades de visites a les següents pàgines web de l’entitat:
•

www.naturalistesgirona.org

•

www.sospeix.org

•

www.ecologistes.net

•

www.manducanocaduca.org

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 2012
Any 2013
6.097
10.112
4.264
6.541
16.040
25.411
00:01:43
00:02:25
Inici set 2013
4.283
2.998
20.609
00:01:02
Any 2015
416
306
571
00:01:13

Any 2014
11.816
8.192
28.105
00:02:23
Any 2014
12.989
11.057
34.354
00:01:54

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

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

∆ 14/15
-413
-466
-2.427
00:00:12
∆ 14/15
11.133
10.097
15.254
00:00:24

Any 2015
7.200
6.608
9.284
00:00:33

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)
Vimeo (visualitzacions)
Xarxes socials SOSpeix
Facebook (seguidors)
Twitter (seguidors)
Instagram (seguidors)
Youtube (visualitzacions)

Any 2013
503
970
96
1.176

Any 2014
1.155
1.696
331
3.740
Any 2015
538
343
36
0

Any 2015
1.567
2.222
509
1.637

∆ 13/14
412
526
178
-2.103
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Projectes
Casal naturalista El Blauet
Persones contractades: 3; persones voluntàries: 1; beneficiaris: 80; pressupost: 12.000 €.
L’ANG fa 16 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 naturalístiques de coneixement del
medi natural en un entorn proper: la Vall de Sant Daniel.
Enguany el Casal ha comptat amb la participació de gairebé 40 nens i nenes (amb un nombre
variat de participants per setmanes) de 4 a 10 anys.
La durada del casal ha estat del 22 de juny al 31 de juliol, i del 31 d’agost al 10 de setembre.
Les activitats s’han centrat bàsicament en tallers experimentals, dinàmiques i jocs de simulació
(amb els més grans), tallers de manualitats i petites excursions d’observació i reconeixement
d’allò que s’ha treballat.

Casal de Setmana Santa
Durant el 2015 aquest casal no s’ha pogut realitzar per no arribar al número mínim d’inscrits.

Casal de Nadal de l'ANG
Durant el 2015 aquest casal no s’ha pogut realitzar per no arribar al número mínim d’inscrits.

La Manduca no caduca
Persones contractades: 2; persones voluntàries: 52; beneficiaris: 350; pressupost: 24.000 €.
L’ANG va iniciar el 2013 la lliuta contra el malbaratament alimentari. Aquest 2015 el treball
contra el malbaratament alimentari realitzat dins l’associació s’ha ampliat notablement, tant a
nivell d’abast territorial, com en el tipus i nombre d’activitats. Podríem distingir quatre apartats,
en funció de l’origen del finançament:
•

“El valor dels aliments” en el marc de les subvencions d’educació i sensibilització
ambiental de la Generalitat de Catalunya.

•

“La manduca no caduca, el món al plat”, que ha comptat amb finançament de les
subvencions per a projectes de cooperació de l’Ajuntament de Girona.
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•

“La manduca no caduca”, que ha guanyat la Beca Educar menjant de la Fundació
Jaume Casademont.

•

Participacions en altres programes, a partir de l’encàrrec d’altres entitats.

El valor dels aliments
La campanya El valor dels aliments ha estat realitzada conjuntament amb dues altres entitats
catalanes, Fundació ENT i Associació Espai Ambiental, entre els mesos de març i setembre, i
amb participació de La Copa SCCL. Ha rebut un finançament del Departament de Territori i
Sostenibilitat. Per aquest projecte s’ha contractat un tècnic. Les accions han estat:
•

Esmorzar d’aprofitament dins el Festival Ítaca, a Torroella de Montgrí.

•

Dinar d’aprofitament dins el cicle de Consum Responsable, amb la complicitat de
Limnos.

•

Curs de prevenció del malbaratament alimentari en la restauració, amb la complicitat
de l’associació d’Hostaleria de Girona.

•

Espigolada de cols en una explotació agrícola de Sant Martí Vell, amb el guiatge
d’Espigoladors.

•

Avaluació ambiental i assessorament al grup de cuina Escudella Solidària en la seva
activitat de càtering.

•

Inici de l’organització d’una recollida permanent de minves comercials al Mercat del
Lleó.

•

Participació en la realització del minidocumental “El valor dels aliments”.

Una de les característiques, doncs, ha estat que s’ha treballat més enllà de l’àmbit de la ciutat
de Girona, i també que s’ha fet incís en diversos punts de la cadena alimentària. En el
desenvolupament de la recollida permanent al Mercat del Lleó s’ha establert vincle amb
l’ajuntament per desenvolupar aquest projecte que tindrà continuïtat el 2016.
La Manduca no caduca, el món al plat
Aquest projecte s’ha realitzat entre els mesos de setembre i desembre, donant continuïtat a
alguna de les actuacions del projectes El valor dels aliments, i incorporant nous elements.
Aquest projecte l’ha finançat l’àrea de cooperació de l’ajuntament de Girona. Incloïa els
següents projectes:
•

Continuïtat en l’organització d’una recollida permanent de minves comercials al Mercat
del Lleó, juntament amb l’ajuntament de Girona i l’associació de comerciants del
Mercat del Lleó.
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•

Quantificació i cerca de solucions per a les minves generades a l’Escola d’Hostaleria i
Turisme de Girona.

•

Sensibilització dels alumnes de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona. Aquesta
acció ha inclòs xerrades sobre malbaratament alimentari per a cuiners i cuineres, dins
la Setmana Europea per a la prevenció de residus.

La manduca no caduca. Beca educar menjant.
Persnes contractades: 1; persones voluntàries: 2; beneficiaris: 90; pressupost: 3.000 €.
L’ANG ha estat beneficiària d’una beca Educar Menjant de la Fundació Casademont per a la
realització d’un recurs educatiu contra el malbaratament alimentari a la llar i a les escoles i la
realització d’una prova pilot en un en centre educatiu de Girona, que s’ha concretat a l’escola
de Vilaroja. A llarg del 2015 s’ha començat a dissenyar el recurs educatiu i s’ha coordinat amb
el centre educatiu. La prova pilot s’iniciarà a partir del 2016.
Participacions ens altres programes a partir de l’encàrrec d’altres entitats
També se’ns ha demanat participar en trobades i fòrums, a nivell de Catalunya, i se’ns han
encarregat activitats divulgatives sobre el tema del malbaratament dins la Setmana de la
prevenció de residus.
•

Taller d’aprofitament de minves realitzat a la UdG, dins el marc de programació de
UdG Saludable.

•

Participació a la trobada “Teixint xarxes contra el malbaratament alimentari”, a
Barcelona, convidats per la PAA.

•

Presentació de la Manduca al Fòrum per la Justícia Climàtica.

•

Xerrada sobre malbaratament alimentari per a alumnes d’horticultura del SMO, dins la
Setmana Europea per a la prevenció de residus.

•

Taller d’aprofitament i projecció del documental “El valor dels aliments”, al mercat del
Lleó, dins la Setmana Europea per a la prevenció de residus. Encàrrec de
l’ajuntament de Girona.

La vida a l’aigua dolça
Persones contractades: 1; persones voluntàries: 5; beneficiaris: 400; pressupost: 5.000 €.
Aquest ha estat un projecte que s’ha desenvolupat de forma compartida amb la IAEDENSalvem l’Empordà i que ha comptat amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.
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El projecte volia apropar els ecosistemes aquàtics continentals de casa nostra i la seva flora i
fauna al públic general mitjançant activitats de lleure, xerrades i cursos on experts i
especialistes del tema han explicat el seu estat ecològic actual, perills i mesures de protecció.
L'objectiu era conscienciar a la població de la singularitat d'aquests ecosistemes i de la seva
importància per a la conservació de la biodiversitat. El projecte s’ha difós a través del web:
http://iaeden.cat/la-vida-a-laigua-dolca/
En el marc d’aquest projecte s’ha realitzat:
•

Sortides de descoberta dels ecosistemes aquàtics de la Vall de Sant Daniel
(Gavarres). L’objectiu d’aquesta actuació ha estat el de la divulgació dels valors
naturals de la Vall de Sant Daniel (EIN Gavarres) i especialment dels seus ambients
humits, que són punts d’alt interès de conservació entre altres per nombroses
espècies d’amfibis que els utilitzen com a punts per a la reproducció, també s’ha fet
èmfasi en el patrimoni natural i cultural que aporten les fonts i punts d’aigua de la Vall,
així com el sistema hidrogeològic que les configura. Això s’ha fet mitjançant 3 visites
obertes a tota la ciutadania i una activitat de voluntariat en la qual es va revegetar la
bassa del Mas de la Torre. Aquesta acció s’ha complementat amb activitats de
divulgació fóra de la Vall de Sant Daniel, amb visites als ambients hidrològics del
Volcà de la Crossa i dels boscos madurs de Santa Creu d’Horta (novembre 2014).

•

El canvi climàtic al Baix Ter Aquesta actuació ha volgut mostrar la riquesa i valors
naturals del Parc Natural del Baix Ter, Illes Medes i Montgrí, així com la seva fragilitat
davant amenaces com el canvi climàtic. En el marc d’aquesta actuació, s’han realitzat
les següents accions:
o

Exposició sobre el canvi climàtic al Baix Ter s’ha portat: al Museu de la
Mediterrània (Torroella de Montgrí), al Ciènci(A)plec de Figueres, al Centre de
recursos pedagògics de l’Alt Empordà, al Congrés l’Escola Parla a Figueres.
Aquesta és una exposició itinerant que consta de 15 plafons on es descriuen
llocs com les Basses d’en Coll o la Bassa de Fra Ramon. S’hi poden veure
il·lustracions d’espècies de flora i fauna rellevants, singulars o susceptibles de
ser afectades pel canvi climàtic. Està adreçada a la ciutadania en general i a
alumnes de secundària i es cedeix a aquells municipis, entitats i centres
educatius que ho desitgin.

o

Activitats educatives en els centres d’ensenyament de Torroella de
Montgrí : Escola Portitxol i CEIP Guillem de Montgrí.

o

Visita guiada per l’itinerari oberta a tota la ciutadania
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•

Formació per a empreses d'activitats de lleure a cursos fluvials. Aquesta actuació
sorgeix de la preocupació de l’entitat que els professionals d’activitats en el lleure
prenguin consciència dels valors naturals dels indrets a on duen a terme la seva
activitat i la importància de reduir-ne els impactes a través de ser coneixedors del
funcionament dels ecosistemes aquàtics d’aigua dolça. Aquest ha estat un curs
especialitzat amb l’objectiu d’aportar, en primer lloc, coneixement general dels
diferents ecosistemes aquàtics a on es duen a terme activitats en el lleure
(especialment caiac i trecking aquàtic) : biodiversitat, ecologia, amenaces, etc. i en
segon lloc, s’han aportat eines perquè els professionals siguin curosos amb les seves
activitats, tant pel què fa a la freqüència i intensitat de participants, com en aspectes
concrets del desenvolupament de les activitats.

