


Introducció Memòria 2020



A la Colla Ecologista l’Arrel, duem des de l’any 1989 treballant per la defensa i protecció del medi ambient.  Aquest any 
2020, on la protagonista ha sigut la Covid-19, no volem que se’ns oblide un problema de gran importància com és la crisi 
climàtica. Per aquest motiu, ens trobem davant la necessitat d’apostar fermament per mesures reals que ens ajuden a 
generar consciència, a reflexionar sobre l’impacte de les nostres accions i aplicar alternatives de manera col·lectiva.

El nostre col·lectiu ha adaptat el seu funcionament a la situació actual i hem treballat en les següents actuacions durant el 
darrer any:

• Renovació de la nostra Junta Directiva i establiment de responsables de cada àrea que coordinen dia a dia les gestions 
i les persones que formen part.

• Creació de la nostra web corporativa https://www.arrel.org i creació d’un perfil a Instagram que se suma al de Facebook.

• Participació activa al Consell de Medi Ambient d’Ontinyent fent seguiment dels projectes locals. 
Com a entitat hem presentat 4 projectes i hem obtingut 3 ajudes per dur-los a terme.  

• S’ha treballat amb la regidoria de medi ambient un conveni local amb l’Ajuntament d’Ontinyent.  

• Reunions amb altres poblacions properes per fer aplegar les alternatives a les cremes agrícoles que ja estan portant-se a 
terme a Ontinyent.  

• Seguiment i aportacions al nou pla de Residus d’Ontinyent.



• Seguiment dels vessaments de la depuradora d'Ontinyent-Agullent.

• Creació de la secció Punt de Mira, un espai de difusió d'aquells projectes que treballen per la defensa del medi ambient  
i de denúncia d'aquelles entitats que no el respecten.

Detallem per seccions com i en què hem treballat el 2020 i com volem seguir fent el proper any:

REFORESTACIONS
RECUPERACIÓ DE L'HORTA
PROJECTES
BANC DE LLAVORS
SILVICULTURA
MOSTRA DE CINEMA
STOP-CREMES

EDUCACIÓ AMBIENTAL
BASE SOCIAL
INCIDÈNCIA POLÍTICA
COMUNICACIÓ
GESTIÓ ECONÒMICA



Reforestacions



Què fem?



• Recol·lecció de llavors d'arbres i arbusts forestals, als diferents indrets.

• Recollida i trasllat de terra, per al viver.

• Garbejat de substrat de les composteres, per al viver.

• Plantació de llavors en safates forestals, al viver.

• Trasplantament de les safates als alvèols, dels arbres i arbusts forestals plantats.

• Manteniment del viver forestal. (Reg, organització, etc.)

• Manteniment d'eines (aixades, xerracs, motoserres, etc.)

• Revisió caixes-nius, als diferents indrets.

• Restauracions forestals, als diferents indrets.

• Projecte de reforestació.



















En aquest any especial 2020, hem pres molta atenció, a l'aplicació de mesures de prevenció 
de contagi per la COVID-19 (Grups reduïts, utilització de mascareta, distanciament social, 
rentada freqüent de les mans, etc.) mesures que continuarem aplicant el 2021.

Previst per al 2021:
• Seguirem amb les activitats dutes a terme el 2020 i treballarem de manera conjunta 

amb el projecte de reforestació.

• Canviarem del sistema de reg al viver.

• Col·locarem 2 compostadors per garantir la producció de substrat necessari per al 
manteniment de les espècies al viver.



Recuperació de l’horta



Què fem?



Mantenim i recuperem espais 
d'horts amb parcel·les 
individuals d'autoabastiment on 
es produeixen verdures i 
hortalisses, i on es dóna 
formació i capacitació.

Des del treball en equip, 
enriquim xarxes comunitàries 
promovent la integració social.



Horts actius

Hort braçal 
de l’arber

 14 hortelans

Horts de la Torreta 
Espai Ecosocial
37 hortelans

Hort piscina coberta
12 hortelans



• Curs d'extracció de llavors.

• Visites escolars.

• Treballs de manteniment.

• Instaurar el servei de triturat i eliminar 

les cremes.

• Aplicació de mesures de prevenció de 

contagi de la Covid-19.

Realitzat en 2020:



• Incorporar compostadors.
• Recuperar espais degradats comuns dins dels horts.
• Manteniment d'un espai social segur.

Previst per al 2021:



Projectes



A què es dedica 
aquesta secció?

Ofereix la possibilitat a 
associats i no associats 
(estudiants, particulars, 
titulats…) que tenen un 
projecte d’investigació o alguna 
idea que estiga relacionada 
amb el medi ambient local, 
presentar-la a l’Arrel.

Rebem i promovem projectes 
referents a la defensa, estudi i 
protecció del medi ambient 
i finançar-les. 



Projectes actius

REFORESTACIÓ
Vinculat al projecte anual 
de l’Arrel.

• Voluntariat: + 350 

arbres i arbusts.

• Projecte patrocinat 

reforestació 2020: 380 

arbres i arbusts.



Projectes actius

ESTUDI DE MAMÍFERS:
LA LLÚDRIGA

• Fer estudi científic sobre la  
presència de la llúdriga a la 
comarca de la Vall d’Albaida.

• Determinar la situació dels hàbitats.
• Confirmar, si existeix reproducció i 

dispersió de l’espècie.
• Col·laborar amb altres entitats 

científiques. 
• Obtenir resultats de presència 

d’altres espècies de mamífers.



• Projecte de reforestació diari durant 2 mesos: previsió de plantar 
més de 500 arbres i arbusts.

• Projecte mamífers: seguiment de la llúdriga (1 any)

Què farem en 2021:



Banc de llavors



Què fem?



Conservem llavors de la nostra 
comarca i evitem que siguen 
substituïdes per varietats 
comercials dissenyades per 
grans empreses multinacionals.



Cada membre del banc es converteix en guardià/na de la llavor 
que es compromet a reproduir i compartir.

Com ho fem?



• Reunions de manteniment del col·lectiu.

• Recollida de varietats i classificació.

• Divulgació del Banc de Llavors.

• Dotació de llavors a socis/es de la Colla Ecologista l’Arrel i entitats 
afins que ho sol·liciten.

• Curs pràctic d’extracció de llavors a La Torreta

• Espai eco-social.

Realitzat en 2020:



•Establir quines llavors anem a mantindre i quins seran els guardians/es.
•Fer seguiment conjunt del treball individual.
•Col·laboracions amb altres entitats de gestió i manteniment de llavors 
de la zona.

•Posada en marxa de l’hivernacle a l’Ecomaset.

Previst per al 2021:



Projectes participants



Educació ambiental



Què fem?

•Promoció del respecte  
al nostre entorn més immediat.

•Realització de projectes educatius  
en diverses temàtiques ambientals.

• Apropar i simplificar  
problemàtiques globals complexes.



Com ho fem?

• Xarrades i tallers amb públic infantil,  
jove i adult.

• Mostra de Cinema de Medi Ambient  
d’Ontinyent (MOCMAO).



• Integració de l'educació ambiental a cadascuna de les nostres àrees.

• Cerca i preparació de nous projectes.

• Projecció del documental "Devesa, el bosc del linx ibèric".

• Al col·legi Martínez Valls videoxarrada sobre plantar llavors i 
reforestacions a càrrec de David Gironés

• Al col·legi la Milagrosa els xiquets han plantat 300 plançons amb 
supervisió per garantir que la tasca es realitza adequadament.

• Plantació de 41 arbres com a motiu d'un aniversari.  
Ens demanen assessorament sobre on plantar i finalment realitzen 
l'activitat al Torrater.

Realitzat en 2020:



•Adaptació de la nostra tasca a la situació actual.

•Desenvolupament de noves xarrades i tallers.

•Recolzament en la part educativa a la resta d’àrees.

Previst per al 2021:







•Donar alternatives viables al Pla 
Local de Cremes, aportant 
propostes per aconseguir 
minimitzar la crema com a 
instrument d’eliminació de 
matèria vegetal. 

• Informar dels beneficis de la 
trituració de les restes vegetals i 
com fer un bon ús d’elles.  

•Reduir les emissions de CO₂  
a l'atmosfera i altres gasos 
d'efecte hivernacle.

Què fem?



Economia circular

Producció

Trituració 
restes vegetals

Incorporació 
matèria 
orgànica 
al terreny

Manteniment (poda, fulles…)



Realitzat al 2020:
• Reunions i contacte permanent (grup de 

treball) amb el departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Ontinyent.  

• Participació en l’elaboració del Pla Local 
de Cremes d’Ontinyent.  

• Creació de campanyes de conscienciació 
a través de les xarxes socials.  

• Seguiment dels serveis municipals 
alternatius a les cremes.



Previst per al 2021:

• Estendre la problemàtica de les cremes  
a la resta de la comarca de La Vall d’Albaida 
(Mancomunitat). 

• Encetar converses amb la resta 
d’Ajuntaments (propostes, assessorament…).  

• Seguiment i millora dels serveis municipals.  

• Noves campanyes de conscienciació 
ambiental.



Comunicació



Què fem?

•La secció de comunicació s’encarrega de fer 
arribar als nostres socis, simpatitzants i a tota la 
població en general, l’actualitat de la nostra 
associació. És un pont i alhora una finestra 
oberta a tothom, per mostrar-nos, participar 
activament al nostre entorn i multiplicar la difusió 
del nostre treball.



Què publiquem?

• Tasques de manteniment al viver forestal.
•  Restauracions forestals.
• Visites de revisió a zones reforestades  

anys anteriors.
•  Recollida de llavors.
•  Revisió de caixes niu.
•  Horts urbans. 
• Difusió de projectes i activitats.
•  Campanyes de sensibilització.  

(Stop Cremes, triturat, reciclatge, agricultura 
ecològica, MOCMAO)

• Campanyes de captació de socis. 
• Educació ambiental.
• Col·laboració amb altres entitats  

i col·lectius.
• Participació ciutadana i voluntariat.
• Denúncia i reflexió.



Persones que ens segueixen a 

Abril 2021: 4234

Al llarg d’aquest any, han començat 
a seguir-nos 307 persones més.





Persones que ens segueixen a 

• Iniciem el compte al mes d’Agost

• En mig any hem fet + de 107 publicacions 

• A Abril de 2021 ens segueixen 219 persones





• Vídeos de creació pròpia.

• Vídeos on apareix la nostra entitat.

• Entrevistes a persones que participen activament amb l'associació o que han  
estat vinculades a ella des de els seus inicis.





Estrenem nova web https://www.arrel.org

https://www.arrel.org/


Gestió econòmica



Ingressos 2020



Despeses 2020





Balanç econòmic a 31/12/20



Ingressos - Despeses - Projecte 1



Pressupost 2021



Pressupost 2021



Fes-te’n soci / sòcia



Necessitem suport, tant a nivell personal 
com econòmic, mitjançant l’aportació 
d’una quota anual que ens permeta 
continuar sent independents i ser la veu 
davant el canvi climàtic que també està 
afectant ja, al nostre territori.



Ja som 140 socis i sòcies.

 T’animes a vindre amb nosaltres?

La quota familiar inclou tots els membres de la família.

Per omplir les teues dades entra a l’apartat de la nostra web:
https://www.arrel.org/associat/

https://www.arrel.org/associat/


Gràcies




