Memòria d'activitats: Any 2004

- Campanyes i actes reivindicatius

- Al·legacions als plans d’ordenació i urbanisme parroquials de Canillo, sildenafil
Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.

- Campanya contra el cobriment del riu de Sant Julià i les canalitzacions dels rius.

- Campanya per la protecció de la vall d’Incles.

- Denúncia per l’impacte ocasionat pel telecabina del Serrat.

- Oposició a l’ampliació de les pistes d’esquí de Pal cap a Setúria.

- Campanyes per promoure el desenvolupament sostenible.

- Actes reivindicatius per l’ampliació de pistes cap a Concòrdia.

- A l’expectativa pel recorregut del Campionat del món de trial que se celebrarà al juny (i que
enguany Medi Ambient en té coneixement).

- Excursions reivindicatives a zones amenaçades per projectes d’ampliació d’estacions
d’esquí: vall d’Incles (6 de juliol), Porta (19 de setembre).

- Campanya i manifestació per aconsseguir la protecció legal de la vall del
Madriu-Pedrafita-Claror declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat.
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- En el marc de la cloenda de l’Any Internacional de l’Aigua Dolça, Declaració «Per una gestió
sostenible de l’aigua a Andorra» (22 de març).
- Jornades de formació

- Excursions temàtiques guiades: «El rec d’en Solà» (21 de març); «vall d’Incles» (6 de juny);
«Coma Pedrosa» (22 d’agost).

- Cursos: «Identificació de rastres a la neu» (28 i 29 de febrer), a càrrec de David Guixé,
biòleg; «Identificació d’ocells» (8 i 9 de maig); «Identificació d’arbres i arbustos» (27 i 28 de
juny); «Identificació de bolets» (2 i 3 d’octubre).

- Continuació del curs sobre Butterfly Monitoring Scheme (BMS) a Andorra, realitzat per J.
Dantart i J. Juvany. Organitzat conjuntament amb el Centre de Biodiversitat de l’IEA i el
Departament de Medi Ambient del Govern.
- Estudis o assessoraments

- Projecte Custòdia del Territori: identificació de zones prioritàries per a la conservació als fons
de vall d’Andorra. Amb el suport del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient.

- Projecte La petjada ecològica d’Andorra: càlcul i educació ambiental.

- Estudi preliminar de la migració postnupcial d’ocells passeriformes en colls de muntanya (27
d’octubre a 18 de novembre, als ports d’Incles i Envalira).

- Actualització de l’estat poblacional dels ocells d’Andorra per al projecte Birds in Europe II, de
BirdLife International.
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- Projectes educatius

- Projecte Rius a Andorra.

- Creació del grup Joves-ADN.
- Projectes de conservació d’espais naturals o espècies

- Participació i seguiment en el Pla d’Actuacions per a la Conservació del Trencalòs (PACT),
basat en un conveni entre l’ADN i el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient.

- Posada en funcionament de l’estació d’esforç constant d’anellament d’ocells de la Rabassa.
- Publicacions i elaboració de material propi

- Tríptic del programa d’activitats Natura 2004.

- Publicació del butlletí informatiu trimestral El Mussol. Tres números més (un per cada estació
de l’any).
- Celebració o participació en actes diversos

- 23 d’abril: participació en la Fira del Llibre (estand).

- 5 i 6 de juny: participació en la Fira de la Sostenibilitat d’Escaldes-Engordany (estand).
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- 29 de juny: participació al Mercat de segona mà d’Arinsal (estand).

- 2 i 3 d’octubre: celebració del Festival mundial dels ocells, coordinat per BirdLife International.

- 24 a 26 d’octubre: participació en la Fira d’Andorra la Vella (estand).

- 14 de desembre: participació a la Fira de Santa Llúcia (estand).

- Pirineu-Fòrum.
- Altres

- Promoció del voluntariat ambiental.

- Intervencions freqüents en la premsa local (premsa escrita, ràdio i televisió).

- Participació en les comissions temàtiques: Comitè Consultiu del Parc Natural de la Vall de
Sorteny (Ordino); Comissió de seguiment de la pesca; Comissió de seguiment de la caça;
Comissió constitutiva del Programa Hidrològic Internacional (PHI); Comissió Nacional
Andorrana per a la UNESCO; Comissió de certificació i gestió forestal, promoguda pels
Comuns d’Andorra; Participació en les reunions interpirinenques amb el CIAPP.
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