
Previsió d’activitats de l’Arrel per a 2020,  
 

1. Introducció. 
 

En aquest document es presenta una síntesi de les activitats que           

desenvoluparà La Colla Ecologista l’Arrel durant l’any 2020. Atés que les           

activitats que duu a terme l’associació moltes són les mateixes que l’any            

anterior, la descripció i agents implicats en ella, estan descrits en la memòria de              

l’Arrel de l’any 2019. 

 

Poden haver-hi alteracions, com són els projectes aprovats durant l’any 2020,           

però la base de l’activitat i el desenvolupament continua sent la mateix, per             

aquest motiu fem un document de síntesi perquè siga més comprensible i ràpid             

de determinar què farà l’Arrel l’any 2020. 

 

2. Activitats programades per a 2020 per seccions. 
 
2.1. Secció Forestal. 

● Mateniment del Viver Forestal. 

○ Recollida de llavors. 

○ Cura de plantes i selecció. 

○ Reg setmanal. 

○ Trasplantaments. 

○ Tasques setmanals de manteniment. 

○ Manteniment de la diversitat 

● Reforestacions setmanals entre els mesos d’octubre de 2019 i 

abril de 2020. 

● Dies de l’arbre amb diferents col·lectius. 

● Manteniment i seguiment de les caixes-niu. 

● Xarrades informatives sobre el mètode i resultats de la 

reforestació que fa l’Arrel en els 30 anys del col·lectiu. 

● Col·laboració amb empreses RSC. 

 

2.2. Secció Horta. 
● Manteniment dels huit camps. 

● Relació diària i atenció als 80 usuaris de les hortes de l’Arrel. 

● Pagament de reg. 

● Activitats d’assessorament i coordinació. 

● Activitats formatives. 



 

2.3. Mostra de Cinema de Medi Ambient. 
● Organització. 

● Activitats de cinema i educatives. 

● Coordinació amb els centres educatius. 

 

          2.4. Secció Banc de Llavors. 
● Manteniment del banc de llavors. 

● Coordinació entre productors, reproductors i germinadors del 

banc de llavors. 

● Col·laboració amb altres entitats. 

● Recull de noves llavors, classificació i seguiment. 

● Producció de planter per hortes de l’Arrel. 

● Replanificació del funcionament i noves estratègies. 

 

2.5 Secció Stop-Cremes. 
● Seguiment del Pla Local de Cremes i col·laboració amb 

l’ajuntament en propostes per a les restes vegetals. 

● Manteniment xarxes socials i informació sobre situació actual. 

● Informació altres col·lectius. 

● Xarrades informatives i educatives. 

 

2.6 Secció Projectes. 
● Estudi, planificació i proporció de recursos per a fer estudis 

específics sobre temàtiques ambientals que necessiten 

d’investigació per saber la situació en la que es troben. 

● Projectes de l’Arrel que permeten organitzar millor el col·lectiu i 

tindre les certificacions necessàries o els mecanismes per poder 

accedir a subvencions. 

● Execució dels projectes aprovats al Consell Local de 

Mediambient: 

○ Projecte de reforestació. 

○ Projecte d’estudi de mamífers. 

 

2.7 Secció educació ambiental. 
● Planificació per al curs acadèmic 2020-2021 d’una sèries de 

xarrades informatives en els centres educatius de la comarca. 

 


