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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

2018

Continuàrem amb les nostres col·laboracions en el Centre d’Educació Ambiental
Ecometròpoli amb la realització dels tallers d’Astronomia (Francesc Sala); Dino-
saures (Enric García) i Física en família (Joan Devis).

Vam participar en les diades de Sant Jordi i Medi Ambient (suspesa pel mal
temps).

El mes de juliol presentàrem a les IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Ca-
talana, celebrat a Canillo (Andorra), l’estudi «Nova fitonomia i polisèmia de les
herbes a les comarques septentrionals i centrals del Principat de Catalunya», re-
alitzat pels socis Jacint Altimiras i Joan Devis.

A l’agost, aprofitant el mes de vacances, diversos socis vam iniciar la renovació
i pintura de la planta baixa del CENBN, amb nova presentació i exposició del
material museístic.

Per la Festa Major organitzàrem l’exposició «Orquídies, joia de la nostra flora»,
conjuntament amb l’Ateneu de Natura de Castelló, en el local del Centre Excur-
sionista Puigcastellar, i una sessió audiovisual sobre aquest gènere de plantes tan
curioses.

Entre maig i novembre vam participar en la comissió que es va formar per lluitar
contra la plaga del coleòpter Tomicus destruens que afectava les nostres pinedes.

Al desembre vam iniciar contactes amb el grup “Rebel·lió o Extinció Gramenet”
per organitzar actes, conferències, debats, ... sobre el canvi climàtic a la nostra
ciutat i participàrem en la VII Trobada d’Entitats del Parc de la Serralada de
Marina.

2019

A primers de 2019, finalment, vam rebre els materials d’història natural i biblio-
grafia que tenia en dipòsit el Museu Torre Balldovina; queda pendent pel proper
any la seva catalogació. Per altra banda hem continuat l’inventari i ordenació
de la biblioteca del fons Joan Vicente Castells dipositat al Centre d’Educació
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Ambiental Ecometròpoli.

Aquest any hem realitzat tres tallers al Centre d’Educació Ambiental Ecometrò-
poli: Botànica (Joan Devis) i Fòssils (Francesc Sala) a la primavera i Física un
picolo divertimento (Joan Devis) a la tardor.

Continua la nostra col·laboració amb el grup “Rebel·lió o Extinció Gramenet”
realitzant la presentació i primera conferència a càrrec d’Emili García Ladona
(oceanògraf del CSIC) el mes de gener. A finals de febrer presentació del Grup
al PompeuLab i taula rodona amb representació dels partits polítics d’esquerra
de la ciutat. També hem iniciat conjuntament el projecte «Imaginem Gramenet
2030» amb la realització de dos tallers.

Al mes de març organitzem un cicle de xerrades sobre emergència climàtica (un
total de 9) pels alumnes de cicles formatius de l’institut la Bastida.

Tornem a participar en les fires de Sant Jordi i Medi Ambient.

Al novembre es presenta la comunicació «Plantes invasores presents al Parc de
la Serralada de Marina» a la IV Trobada d’estudiosos de la Serralada Litoral
Central i VIII del Montnegre i el Corredor, i també s’organitza una visita al Centre
d’Educació Ambiental Ecometròpoli, conjuntament amb Òmnium Cultural.

Al desembre participem a la VIII Trobada d’Entitats del Parc de la Serralada de
Marina.

Al llarg d’aquest dos anys s’ha assolit la finalització del mòdul de ma-
terials del programa informàtic del fons documental consultable en línia
(http://fonsdocumental.cenbn.cat). A la vegada hem continuat amb l’actualit-
zació del portal digital (http://cenbn.cat).
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