“Descobrim la natura als
barris de Sabadell”
1. DADES DE L’ENTITAT RESPONSABLE

1.1. Presentació de l’entitat

L'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, és una entitat sense
afany de lucre creada el 1982 amb la voluntat de defensar i estudiar el patrimoni
natural del Vallès. Declarada d’utilitat pública, té una dilatada experiència en
campanyes educatives i projectes de millora de l'entorn. Com a entitat de referència
en el sector ambiental ha publicat diversos estudis i promogut campanyes de defensa
del territori com el projecte “Fes reviure el Ripoll” des de 2009 i des de 2016 el
projecte de custòdia del territori del Parc de Grípia Ribatallada.

1.2. Dades d’identificació

Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC)
NIF: G-59074484
Adreça social: Ca l'Estruch. Carrer St. Isidre 140 - 08208 Sabadell
Adreça postal: Apt. correus 462 - 08200 Sabadell
Telèfon: 93 717 18 87
E-mail: correu@adenc.cat
Web: www.adenc.cat
Facebook: https://www.facebook.com/adenc1982/
Twitter: https://twitter.com/Adenc1982
Instagram: https://www.instagram.com/adenc1982/

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I LES ACTIVITATS A REALITZAR
2.1. Introducció
Per què és important l’educació ambiental?
Una de les tasques que duem a terme des de l’ADENC, és la d’ensenyar als més
petits els valors en l’amor per la natura i el respecte pel medi ambient. Amb més de
trenta cinc anys d’experiència, hem dut a terme activitats d’educació ambiental en un
gran nombre d’escoles i agrupacions de joves del Vallès.
L’educació ambiental, és una eina educativa inestimable fomentant, a part de
valors mediambientals, valors com ara la col·laboració amb els companys, la
solidaritat, el compromís amb la societat i la curiositat per a descobrir el món que els
envolta. És per això, que creiem important l’esforç de incloure programes d’educació
ambiental a les aules, per aconseguir que els noves generacions creixin més
sensibilitzades amb l’entorn i amb una major consciència social.
També creiem que l’educació ambiental s’ha de dur a terme tant dins com fora
de les aules. Els coneixement teòrics són importants, però és fonamental que les noves
generacions creixin coneixent el patrimoni cultural que molts cops es troba molt més
aprop del que ens pensem i entrin en contacte amb la natura. Només protegim el que
estimem, i només estimem el que coneixem.

Perquè fer educació ambiental als barris?
L’ADENC porta gairebé deu anys amb el projecte de custòdia ambiental “Fes
reviure el Ripoll”, el qual té la voluntat de retornar al riu Ripoll l’ecosistema de bosc
ribera mediterrani que li és propi. Aquest projecte, es va iniciar també, com una
iniciativa per a implicar a la ciutadania de Sabadell en la cura i el manteniment del riu
que passa per la seva ciutat.
Els districtes i els barris que es troben en contacte directe amb el riu Ripoll, són
algunes de les zones considerades “perifèriques” per la majoria de ciutadans de
Sabadell. En aquests barris, hi trobem un gran nombre de nens en situacions familiars
difícils, amb pocs recursos i en “risc d’exclusió social”. Tanmateix, vist des d’un altre
punt de vista, aquests nanos viuen en una zona privilegiada de la ciutat.

El riu Ripoll és l’àmbit de Sabadell que presenta una major diversitat biològica.
És un espai natural que els últims anys a mostrat una important recuperació ecològica
gràcies als esforços de molts ciutadans implicats. Aquests nens i nenes tenen la sort de
viure a pocs minuts d’una gran zona natural, enlloc de viure enmig del batibull d’una
de les ciutats més grans i poblades de Catalunya.
L’objectiu del programa “Descobrim la natura als barris de Sabadell” és
ensenyar als infants dels barris en contacte amb el riu a valorar la situació del lloc on
viuen i a aprendre sobre els valors naturals que tenen a tocar de casa seva, per a que
vegin que les zones “perifèriques” de les ciutats, tenen la sort d’estar més en contacte
amb el medi natural. Sortint de la rutina de l’escola per a conèixer l’entorn del riu
Ripoll, servirà a aquests nens d’escoles amb pocs recursos, a descobrir un món que
tenen molt aprop, però que a l’hora potser els és totalment desconegut.
Amb aquest programa ajudarà a revaloritzar aquests barris, tant als ulls dels
seus habitants com als de la resta de la ciutadania, i augmentarà l’interès en conèixer i
protegir aquests entorns naturals, tant valuosos per la ciutat.

2.2 En què consisteix el nostre projecte?

Des de l’ADENC es planteja organitzar a les escoles dels barris… un seguit
d’activitats d’educació ambiental, per a que aquests nens i nenes en situacions de risc
d’exclusió social, tinguin l’oportunitat de participar en projectes per a conèixer l’entorn
dels seus barris, que d’una altra manera no els seria possible.
Les activitats consistiran en una xerrada prèvia a l’aula sobre el riu Ripoll
(adaptada al tram de riu que tinguin més proper), a més de l’entrega de material
didàctic per a que puguin treballar el tema de forma continuada.
Després, també es planteja fer una sortida per a conèixer el riu Ripoll, tot
mitjançant un itinerari natural per a que puguin estar en contacte in situ amb tot allò
que han treballat a l’aula. En aquest recorregut, es tractaran temes més tècnics com la
biodiversitat de fauna i flora que té el riu Ripoll i els valors del bosc de ribera
mediterrani, com temes més socials com l’ús humà del riu al llarg dels anys i l’estat
ecològic d’aquest i la seva recuperació ambiental.

Finalment, també s’oferirà a les escoles l’oportunitat de realitzar alguna
actuació al riu dins del projecte “Fes reviure el Ripoll”, fent que els nens participin en
una plantada, o una esbrossada de canya o en col·locar caixes niu aprop del seu barri.
Així els nens d’aquests districtes es sentiran implicats en la millora ambiental del riu
Ripoll.

2.3. Quins són els objectius del projecte?

Els objectius del programa “Descobrim la natura als barris de Sabadell” són:
-

Donar a conèixer els valors naturals del riu Ripoll als barris que hi estan en
contacte.

-

Fomentar l’educació ambiental en escoles amb nens en risc d’exclusió social.

-

Revaloritzar barris perifèrics de la ciutat posant èmfasi en la situació geogràfica
en la que es troben.

-

Oferir l’oportunitat de realitzar activitats fora de l’aula a escoles que no s’ho
poden permetre.

-

Implicar als nens d’aquests barris en la recuperació ecològica i el manteniment
del riu Ripoll.

2.4. Quines activitats es realitzaran?

Entre les escoles i els instituts que vulguin participar en el programa, se’ls
proposarà dur a terme les següents activitats:
-

Activitat a l’aula sobre els valors naturals que tenen al costat de l’escola.

- Entrega de material didàctic per a que puguin desenvolupar el tema.
- Sortida a la natura per a descobrir la fauna i la flora del riu Ripoll de primera
mà.
- Oportunitat de participar en una plantada o alguna altra actuació dins del
projecte “Fes reviure el Ripoll”.

2.5. Quins recursos necessaris materials, humans, i econòmics necessitarem?

Recursos materials
-

Eines per a les sortides de camp i les activitats a l’aula (lupes, tornavisos,
aliquetes, safates blanques, termòmetre digital, reactius…)

-

Material fungible (fotocòpies dels dossiers per a l’alumnat, plastificacions per a
les fitxes de camp, caixes niu…)

-

Materials de difusió i fotocòpies.

Recursos humans (tant voluntaris com professionals)
-

Personal

encarregat

de

coordinar

el

projecte

i

gestionar-ne

el

desenvolupament.
-

Personal encarregat d’elaborar els materials educatius i realitzar els tallers
d’educació ambiental.

-

Personal encarregat de la gestió de la web i difusió de l’activitat.

Recursos econòmics
Els recursos econòmics necessaris per al projecte són bàsicament per cobrir:
-

Despeses del personal no voluntari.

-

Despeses de material i de serveis.

-

Despeses generals associades al projecte.

Ingressos previstos
Els ingressos previstos són:
-

Fons propis de l’entitat.

-

Ajut de Crida per Sabadell

Es cercaran altres fons de finançament per a cobrir la part del pressupost corresponent
als fons propis de l’entitat.

2.6. Quin és el calendari de desenvolupament del projecte?

El projecte es desenvoluparà entre el febrer i el desembre de 2018.
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2.7. Com farem la difusió del projecte?

Es farà difusió del projecte a través de la web de l’ADENC i de les xarxes socials,
a través del correu electrònic i a totes les activitats de l’entitat.

2.8. Quin es el pressupost detallat del projecte?

DESPESES PREVISTES
Despeses de personal

2.940,00

Coordinació

1.680,00

Educadors ambientals

1.260,00

Despeses materials i serveis

643,54

Joc de tornavisos i 2 aliquetes

19,75

2 termòmetres

23,80

10 lupes

40,90

10 safates blanques

12,40

30 caixes niu

396,69

Papereria, fotocòpies, plastificacions

150,00

Despeses generals associades al projecte
Correus i telefonia

350,00
80,00

Assegurança

100,00

Gestoria fiscal, laboral i comptable

170,00

TOTAL DESPESES

3.933.54

INGRESSOS PREVISTOS
Retorn social de la Crida

1.950,00

Fons propis

1.983,54

TOTAL INGRESSOS

3.933.54

4. RESUM DEL PROJECTE (15 línies)

L’objectiu principal d’aquest projecte és donar als nens i nenes dels barris més
propers al riu Ripoll de Sabadell l’oportunitat de poder conèixer la gran diversitat
natural que tenen al costat de casa seva. Molts nanos d’aquests barris estan en grups
considerats en “risc d’exclusió social” i aquesta etiqueta molts cops va lligada al lloc on
viuen. El projecte “Descobrim la natura als Barris de Sabadell” pretén que els nens
d’aquests barris vegin la situació d’aquests amb una altra llum, ja que, a diferència de
qui viu al centre de la ciutat, aquests tenen la sort de viure molt aprop del riu Ripoll, un
dels punts naturals més importants de la ciutat. Aquest projecte també busca treure
aquests nens de l’aula perquè puguin descobrir la natura que els envolta, aprenguin a
valorar-la i s’esforcin per a cuidar-la. D’aquesta manera, també poden veure que el

món no només es centra en el barri o la ciutat, sinó que hi ha molts altres espais que
val la pena conèixer, gaudir-ne i protegir.

5. LOGOTIP ENTITAT I PROJECTE.

