ANG Gener 2016
La memòria que
t’informa de les accions
que tu fas possibles.
Ara i sempre lluitem!

MEMÒRIA
RESUM 2015
www.naturalistesgirona.org

SOM ECOLOGISTES I SOM ELS NATUS
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.

www.naturalistesgirona.org

Les imatges del 2015

Gener: lluitem pel patrimoni
natural
Per protegir el futur del patrimoni
natural de Catalunya, demanem la
destitució del director general de
Medi Natural i Biodiversitat.

Febrer: ILP de mesures per
l’emergència habitacional i la
pobresa energètica
Des de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica s’impulsa una ILP per
aturar la pobresa energètica.

Març: activitats per descobrir La
Vida a l'Aigua Dolça
L’ANG i IAEDEN organitzen un cicle
d'activitats relacionats amb els
ecosistemes aquàtics continentals

Abril: Girona 100% renovable
S'aprova per unanimitat la moció
presentada per l’ANG davant del Ple
de l’Ajuntament de Girona per una
ciutat de Girona 100% renovable.

Maig: continuem treballant contra
les prospeccions marines
Presentem al·legacions al projecte de
prospeccions marines al Mediterrani
de l’empresa Seabird.

Juny: torna el casal naturalista El
Blauet
Més de 80 nens han gaudit del
nostre casal. Valors i natura a la Vall
de Sant Daniel.

Juliol: realitzem la 1a missió de
salvament vegetal
Durant dues hores 15 activistes dels
NATUS van recollir 97 quilos de cols
a la finca Ecovilosa.

Agost: lluitem contra un Pla que
afavoreix els “lobbys” de l’aigua
Aigua és Vida s’oposa al nou Pla de
gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya.

Setembre: sortides de descoberta
del Territori
Al llarg de l’any hem orbanitzat 7
sortides de descoberta de la Vall de
Sant Daniel i d’altres indrets de les
comarques gironines.

Octubre: demanem l'anul·lació
d’una rompuda forestal
LIMNOS i l’ANG van presentar
al·legacions a una rompuda forestal a
la zona de Parets d'Empordà.

Novembre: 28è Concurs de
Fotografia Naturalista
Un total de 838 fotografies han
participat a l’edició 2015 del Concurs
de Fotografia Naturalista.

Desembre: lluitem contra el canvi
climàtic
Durant el 2015 hem realitzat diferents
accions per un futur 100% renovable.
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Les xifres del 2015
Els darrers anys la xifra de socis
s’ha anat reduint, diferents factors
han contribuït a aquesta situació,
però gràcies al programa d’activitats
dels darrers any hem aconseguit
canviar aquesta dinàmica, i des de
l’any 2013 el número d’associats es
manté força estable.
La nostra força són les persones:
Els activistes dels NATUS segueixen
una forma de vida ambientalment
responsable i decideixen, entre altres
coses, lluitar com a NATUS i
aconseguir un món més just
ambientalment i socialment.
Si s’analitzen les dades d’activitat de
la comissió de comunicació, es pot
veure com el 2015 hem mantingut
la nostra capacitat d’acció, i hem
realitzat una gran quantitat
d’activitats com manifestacions,
accions reivindicatives, denúncies,
al·legacions o projectes.
Durant el 2015 s’han editat tres
números (16, 17 i 18) del butlletí
Natus!
Saps on es destinen els fons als
NATUS? Les despeses de
campanyes i accions de defensa
del territori suposen un 60% de les
nostres despeses totals. Els costos
administratius, bàsicament personal,
són un 17% del total.

• Facebook: 1.567 seguidors
• Twitter: 2.222 seguidors
• Instagram: 506 seguidors
• Vimeo: 1.637 visualitzacions
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Els grans projectes NATUS del 2015
La Manduca No Caduca: és una
iniciativa que pretén lluitar contra el
malbaratament d’aliments d’una
manera col·lectiva, convidant a les
persones a participar i crear juntes
noves formes d’aprofitar millor el
menjar. Conscients d’aquest
problema seguim amb aquesta
campanya iniciada l’any 2013.
Amb menys d’un terç del total de
menjar malbaratat a la Unió Europea,
els Estats Units i el Regne Unit, hi
hauria prou per evitar la desnutrició
al món.
Més informació:

www.lamanducanocaduca.org
La vida a l’aigua dolça: l’educació
ambiental és un dels objectius
fonamentals de l’entitat. Amb ella es
vol conscienciar a la ciutadania i
donar a conèixer el territori i els
efectes que pot provocar l’acció
humana sobre aquests.
Els ecosistemes aquàtics
continentals presenten una alta
biodiversitat i valor ecològic. No
obstant, són sistemes poc coneguts i
no sempre suficientment protegits. La
vida a l’aigua dolça ha volgut donat a
conèixer aquests ambients i els
valors ambientals que presenten.
Més informació: http://iaeden.cat/lavida-a-laigua-dolca/
Lluita contra el canvi climàtic:
després d’un període de recollida de
signatures a través de Change.org,
l’ANG va presentar, el mes d’abril,
una moció ciutadana per una Girona
100% renovable, la qual va ser
aprovada per unanimitat al Ple de
l’Ajuntament de Girona.
En el marc de la COP21 de París, es
van organitzar diferents accions per
posar de manifest la problemàtica del
canvi climàtic i la necessitat d’un
compromís real contra el canvi
climàtic més enllà de l’acord de
Paris.

