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Introducció Memòria 2021



La Colla Ecologista l’Arrel, duem des de l’any 1989 treballant per la defensa i protecció del medi ambient, 
aquest any 2021 ha estat un any de celebració ja que hem sigut guardonats amb el premi Joan Baptista Basset a 
l’entitat compromesa amb el medi ambient i el territori  que atorga la Junta d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
de la Vall d’Albaida 

La nostra entitat treballa col.laborativament i contant sempre amb el voluntariat i volem compartir aquest 
reconeixement amb cadascuna de les persones que ajuda a la seua manera a que els projectes d’aquesta entitat 
funcionen. 

Volem remarcar algunes  actuacions del darrer any:

• Canvis en la junta directiva en el càrrec de presidència ocupat per Ferran Gandia i que ara David Gironés i el de 
secretari que ocupava aquest l’ocupa Israel Tormo. 

• Participació activa al Consell De Medi Ambient d’Ontinyent fent seguiment dels projectes locals i seguint amb el 
projecte d’investigació de mamífers iniciat el any 2020, que inicia col.laboració amb la universitat CEU SAN PABLO

• Signatura d’un conveni amb Muyu Semilla de Selva per ajudar  a fomentar la conservació de l’Amazonia 
ecuatoriana https://www.facebook.com/MuyuSemillaDeSelva .

• S’ha treballat amb la regidoria de medi ambient un conveni local amb el ajuntament d’Ontinyent per tal de 
professionalitzar la figura de coordinació de les hortes urbanes social. 

• Junt al cineclub Utiye hem pogut gaudir al cinema de pel.licules com Dehesa, El bosque del lince ibérico a gener i 
La vida secreta de los árboles i Santuario en desembre.

https://www.facebook.com/muyusemilladeselva


• Apertura d’un nou hort urbà i social al camí Vell d’Agullent.

• Campanya Respir(ect)em creada per a les xarxes socials per concienciatizar a la població sobre el canvi  
en la qualitat de l’aire el cap de setmana gràcies a les mesures d’Stop Cremes.

• Recoltzament en les campanyes contra les macrocentrals fotovoltaiques participant en taules redones,  
reunions amb entitats i empreses i assessoraments diversos.

• Recoltzament al projecte d’investigació de la Finca de Fuset del CLMA per a caminar cap a la recuperació  
d’aquest espai.

• Hem rebut col.laboracions econòmiques de: Lazy Pedals en compensació de la petjada de carboni,  
de Erre compositor musical i de l’associació de Gegants i Cabets d’Ontinyent.

Detallem per seccions com i  en qué em treballat al 2020 i com volem seguir fent el proper any.

REFORESTACIONS
RECUPERACIÓ DE L'HORTA
PROJECTES
BANC DE LLAVORS

INCIDÈNCIA POLÍTICA
COMUNICACIÓ
GESTIÓ ECONÒMICA

SILVICULTURA 
MOSTRA DE CINEMA 
STOP-CREMES 
EDUCACIÓ AMBIENTAL 
BASE SOCIAL



ÀREA DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA



Viver Forestal 

Manteniment del viver forestal:
El manteniment del viver requereix una atenció continuada realitzant-se visites periòdiques a raó 
de dues per setmana. Al mateix temps, però, s’han convocat les següents jornades de manteniment 
del viver, per a la qual cosa, normalment, es fa servir el grup de comunicació de WhatsApp i, també, la 
llista de correu del col·lectiu.

Com a proposta de millora, és convenient que, transcorregut el període de revegetacions, s’agrupen i 
es classifiquen els plançons, en ordre a no deixar buits i reduir la pèrdua d’aigua, així com, facilitar-ne el 
reg, tan prompte com siga possible. Aquest any 2021, el treball d’ordenació es va perllongar en excés, 
posant en risc la supervivència d’una part dels plançons, ja que, abans que arribe la forta calor de 
l’estiu, el sistema de reg automàtic ha d’estar instal·lat, cosa que no va succeir fins a finals de juliol.











Reforestacions 

Les tasques de revegetacions venen condicionades profundament per les condicions 
meteorològiques de l’any. En el 2021, es produiren pluges generoses en el mes de maig, cosa que 
va permetre realitzar tasques en aquest sentit, inclús en el mes de juny, que després varen ser 
reforçades a través de regs d’emergència.

Un any després, els resultats són satisfactoris.
Cal destacar la dificultat que implica el treball en zones antropitzades, bé pel trànsit habitual de 
gent, bé pels tractaments sobre la vegetació arvense que, periòdicament, realitza l’Ajuntament 
d’Ontinyent en les àrees periurbanes.

En els mesos passats, s’estan portant a terme unes obres en l’entorn de l’Estació de FFCC, a 
càrrec d’Adif, que han afectat negativament a allò que s’havia plantat fa uns anys. Afortunadament, 
els arbres i arbusts presentaven bons desenvolupaments i és esperable que rebroten 
satisfactòriament pròximament, en la majoria dels casos.



Reforestació amb l’Associació Petites Flames de Carcaixent 

i Visita a La Seix. 30/04/2021

1. Es plantaren 62 plançons de Crataegus monogyna, Prunus

spinosa, Fraxinus ornus, Sorbus domestica, Quercus faginea

ssp faginea, Viburnum tinus i Celtis australis.

2. La jornada es va completar amb la visita a La Seix.







Reforestació amb alumnes de 2n. 

Batxillerat de l’IES L’Estació, de 

l’optativa d’Educació Física amb la 

professora Paloma Tortosa. 

08/05/2021

1. Es plantaren 60 plançons de Celtis australis, 

Quercus faginea ssp faginea, Sorbus domestica, 
Rhamnus alaternus , Phillyrea angustifolia, 
Fraxinus ornus, Prunus spinosa i Crataegus 
monogyna.





Àrea de l’Escalinata d’accés a l’Estació de FFCC 

Tasques de condicionament en l’Escalinata que porta a l’Estació de FFCC: 

Entre el 28/5/2021 i el 12/6/2021

1. Desbrossament de l’àrea

2. Eliminació d’espècies exòtiques invasores, EEI (Arundo donax i Ailanthus altissima).

3. Apilaments de fusta morta.

4. Recollida de deixalles.

5. Realització de clots per a reforestació amb el Col·legi La Milagrosa d’Ontinyent.









Reforestació amb alumnes de 5è. del 

Col·legi La Milagrosa d’Ontinyent. 

18/6/2021

Es plantaren 70 plançons de Fraxinus 
ornus, Quercus faginea ssp faginea, Sorbus 
domestica, Crataegus monogyna, Prunus 
spinosa, Viburnum tinus, Pistacia 
terebinthus i Arbutus unedo.



11/7/2021 

1. Neteja de la sèquia.

2. Col·locació d’una caixa-niu per a ammorsígols (Pipistrellus ssp).

3. Eliminació d’espècies exòtiques invasores, EEI (Arundo donax).

4. Construcció de bancs i taula amb la fusta obtinguda de l’eliminació de les EEI. 

5. Recollida de deixalles.

6. Intervenció artística sobre els troncs d’ailants abatuts.

7. Bany a la sèquia.

8. Dinar en la zona (paella).











12/8/2021 

1. Intervenció artística sobre els 

troncs dels ailants abatuts.

29/8/2021 

1. Implementació de nous 

bancs, després que els anteriors

desaparegueren.



Entrevista a Radio Malva, al programa matinal #Sud, sobre la 

implantació de les Energies Renovables i el projecte de 

restauracions forestals de L’Arrel. 24/5/2021

Regs de les zones plantades entre finals de maig i mitjans de juny. 

Les reforestacions tardanes que es realitzaren, obligaven a realitzar regs de suport 

durant el primer estiu, que s’efectuaren, amb el suport d’un camió cisterna propietat 

de l’Ajuntament d’Ontinyent, els següents dies: 12 i 16 de Juliol



Seguiments dels nuclis de dispersió i 

reclam implantats. Es realitzen visites 

periòdiques a través de la xarxa de nuclis, tant en 
zona forestal com en zona periurbana.

Prospecció de noves zones candidates a 

allotjar nous nuclis de dispersió i reclam. 

Recollida i preparació de llavors: els dies 22 

i 25 d’Agost. I el 5 i 9 de Setembre.



Protecció del galer de Benarrai 25/8/2021

El col·lectiu va ser guardonat amb el Premi 
Roure, per la defensa i protecció del medi 
ambient, en l’any 2019, que concedeix el grup 
Compromís per Ontinyent. Al no conèixer 
l’origen del plançó, es va considerar oportú 
plantar-lo al parc de Benarrai. La presència de 
rosegadors en l’àrea, així com, la mala gestió que 
es realitza de l’espai, feren necessària la protecció 
de l’arbre.



Preparació i desenvolupament de la 

participació en la Setmana de la Mobilitat 

organitzada per l’Ajuntament d’Ontinyent:

Preparació de dos tallers a realitzar en el carrer. 

11/9/2021 

1. Construcció a escala d’una maqueta de l’autobús urbà 

d’Ontinyent i comparació de l’espai que ocuparien els cotxes 
que, en condicions normals, farien servir els usuaris del 
transport públic.

2. Construcció de la ciutat que es vol, sobre la trama de 

part del barri de Sant Rafael, a través de la disposició de 
prismes i siluetes, els xiquets podien construir la ciutat del seu 
imaginari.



Setmana prèvia, a diari, per a la preparació dels 
materials a usar en els tallers.

26/9/2021: Desenvolupament de la jornada, al 

barri de Sant Rafael, amb èxit de participació.





Relacions amb l’administració pública i els centres d’investigació. 

Reunió en el CIEF (Centre d’Investigacions i Experimentacions Forestals), per a 
normalitzar la recollida de llavors (registre de recol·lectors) i per a conver tir L’Arrel en 
una espècie de satèl·lit del mateix CIEF.

Reunió amb el Director General de Medi Natural Benjamí Pérez per a par lar d’una 
hipotètica signatura d’un acord de custòdia del terr itor i de la zona de l’Alt del Corso i 
els barrancs adjacents. A la reunió, que es va celebrar al complex administratiu 9 
d’octubre de València, també van acudir la regidora de sostenibilitat i la tècnica de 
medi ambient de l’Ajuntament d’Ontinyent. La proposta que fa L’Arrel passa pel treball 
a tres bandes entre el col·lectiu, l ’Ajuntament i la Generalitat Valenciana. 

Reunió amb el Club Rotary d’Ontinyent. Es va usar la reunió per a mostrar el 
treball en restauració ecològica i promoure col·laboracions entre les dues entitats. Es 
va proposar la compra per par t del Club Rotar y i la poster ior cessió a L’Arrel, d’una 
màquina per a fer clots, una moto-serra i un accessori per a realitzar l’escorçament 
dels arbres. A canvi, L’Arrel es comprometia a realitzar una reforestació junt amb el 
Club Rotar y d’Ontinyent.



Campanya de reforestacions 2021-2022 

Reforestació entre l’Alt del Corso i l’Alt del Monestir. Es plantaren 32 
plançons (7 Quercus faginea ssp faginea, 4 Viburnum tinus, 3 Quercus rotundifolia, 4 
Fraxinus ornus, 5 Rosa ssp, 2 Crataegus monogyna, 7 Pistacia therebintus).

Reforestació en La Seix. Es plantaren 14 plançons (4 Crataegus monogyna, 4 
Sorbus domestica, 4 Pistacia therebintus, 2 Taxus baccata).

Reforestació al Barranc de Pixadors. Es plantaren 20 plançons (4 Quercus faginea 
ssp faginea, 5 Fraxinus ornus, 4 Crataegus monogyna, 3 Arbutus unedo, 4 Pistacia 
therebintus).



ALTRES CONSIDERACIONS 

Amb motiu de la gestió de dues subvencions que va atorgar al col·lectiu l’Ajuntament 
d’Ontinyent, entre finals del 2020 i l’inici del 2021, es produïren distorsions en el 
funcionament del projecte que van posar en risc la seua continuïtat futura.

Cal reflexionar sobre els incidents, en ordre a no repetir-los i blindar els fonaments del 
projecte de restauració ecològica.

La filosofia de treball i el cos científic que hi ha darrera del projecte han romàs invariables 
des de l’inici del mateix, modulant-se amb els nous aprenentatges que s’han produït en el 
camí; el temps i els resultats que ha ofert, és la millor carta de presentació que es puga 
donar a la resta de la societat en què vivim.

Els canvis en els aspectes fonamentals que regeixen el projecte de restauració ecològica de 
L’Arrel, només podran ser canviats a través del consens, en processos reglats de participació 
i debat.



PROPOSTES PER AL PRÒXIM ANY 

Cal normalitzar les relacions amb el CIEF a través d’un conveni regulador.

Desenvolupar unes jornades sobre restauració ecològica a Ontinyent, que 
aplegue entitats de custòdia del territori, centres d’investigació i 
administracions públiques.



Recuperació de l’horta



Què hem fet?



Aquest any hem seguit 
mantenint les hortes que 
tenim a Ontinyent i s’ha 
obert un nou espai al 
camí vell d’Agullent. 

Aquestes son les dades:

ZONA
PERSONES QUE 

PARTICIPEN
NÚMERO DE 

TAULES

HORT ZONA PISCINA COBERTA 11 29

HORTS TORRETA ESPAI 
ECOSOCIAL

30 + usuaris del 
CRIS ADIEM

48

HORT CAMÍ VELL AGULLENT 4 5

HORT BRAÇAL DE L’ALBER 
(ZONA FIRA)

12 8



Horts actius

Hort braçal 
de l’alber (zona fira)

 12 hortelans

Horts de la Torreta 
Espai Ecosocial
30 + usuaris del 

CRIS ADIEM

Hort piscina coberta
12 hortelans

Horts Camí Vell
d’Agullent

4 hortelans



Aquest any com a novetat contem amb l’oferta d’unes 
classes de ioga a l’espai ecosocial la Torreta impartides  
per ReBrotAconAr-te yogui-coach al mes de juliol.  

S’han fet inversions en millora del vallat cinegètic i en la 
compra de maquinaria nova i reposició d’eines com  
aixades, rasclets, cabassos, i inversions en llaures, podes i 
triturats per millorar els espais comuns. 

Realitzat en 2020:



Estem treballant en un conveni amb l’ajuntament d’Ontinyent 
per tal de professionalitzar la figura de la persona 
coordinadora de les hortes ja que el projecte es troba en un 
punt de manteniment degut a que es du des de el voluntariat. 
Profesionalitzant la coordinació del horts el projecte podria 
créixer en matèria de formació, dedicació continua, creació de 
sinèrgies amb altres entitats, promoció etc... A més pensem  
que l’administració local deu agafar responsabilitats en aquest 
projecte i dedicar mitjans tècnics i econòmics a una iniciativa  
com aquesta. 

Què volem fer?





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.



Educació ambiental



Què fem?

• Promovem la sensibilització  
i la informació cap a qüestions  
ambientals.

• Transmetem valors que ens ajuden  
a desenvolupar-nos de la mà  
del nostre entorn.



Com ho fem?

• Compartim les activitats de cadascuna  
de les àrees amb el públic en general  
per tal de comunicar de forma activa  
el respecte i la cura per la natura.

• Coordinem idees i activitats.

• Proposem solucions locals  
a problemàtiques ambientals complexes.



• Visites al viver forestal.

Realitzat en 2021:



- Reforestacions amb diferents grups d’interés: 
xiquets, joves i adults. 

- Participació en la setmana europea de la 
mobilitat. 

- Visita de xiquetes i xiquets per a revisar les 
caixes niu.

Realitzat en 2021:



MOCMAO 2021Realitzat en 2021:



- Atendre la demanda social per a desenvolupar noves xarrades i 
tallers en temàtica ambiental.

- Coordinar l’educació ambiental a totes les àrees de l’associació.

- Intervindre quan siga necessari en les decisions de les 
administracions públiques per defendre una transició ecològica justa 
ambientalment i social.  

Previst per al 2022:







•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 i implantació d’una 
App per a millorar la sol·licitud dels serveis  
a l’Ajuntament.

• 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 2022:

• 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.
• Convocatòries d'activitats.
•  Campanyes de sensibilització.  

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

i col·lectius.
• Participació ciutadana i voluntariat.
• Denúncia i reflexió.
• Estudi de mamífers
• Col.laboració amb altres entitats. 

(Muyu Semilla de Selva)



Persones que ens segueixen a 

Gener 2022: 4.761

Al llarg d’aquest any, han començat 
a seguir-nos 527 persones més.





Persones que ens segueixen a 

• Aquest any hem fet 166 publicacions 

• A Gener de 2022 ens segueixen 373 persones.  
(154 més que l'any passat)





• 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.





Seguim en actiu a la nostra web https://www.arrel.org

https://www.arrel.org/


Gestió econòmica



Ingressos - Despeses 2021



BALANÇ ECONOMIC A 31-12-21



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/


HAN COL·LABORAT

RAFA ERRE EL DELS DISCS



GRÀCIES




