Qui som

L'Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) va neixer l'any 1986 com a resultat de la
preocupació d'un grup de persones pel medi ambient. És una organització que té com a
objectius la protecció i l'estudi de la natura a Andorra.

L'ADN pretén assolir els seus propòsits mitjançant tres línies bàsiques d'actuació: CONSERVA
CIÓ, RECERCA, i DIVULGACIÓ.

Conservació

L'ADN porta a terme accions directes de conservació de la natura:
- Promou una ordenació del territori que racionalitzi la presència humana (industrial,
turística, etc.) a les Valls d'Andorra
- Treballa per a la creació d'espais naturals protegits, tot suggerint àrees, mesures de
gestió, formes d'aprofitament sostenible, etc.

- Vetlla per la salvaguarda d'espècies en perill, tant animals com vegetals
- Reivindica solucions efectives per als problemes de contaminació i de residus.
- Col·labora amb altres institucions per crear, adaptar i fer aplicar les lleis de protecció
del medi ambient.

Recerca

1/4

Qui som

L'ADN contribueix a la recerca sobre el medi ambient i la seva protecció:
- Promou i desenvolupa treballs científics, base de propostes i accions
conservacionistes.
- Estudia els elements naturals menys coneguts del nostre país, analitzant la seva
situació i proposant mesures per a la seva protecció.

Divulgació

L'ADN tracta de fer descobrir i apreciar la natura i per això:
- Organitza:

- Sortides educatives guiades a la muntanya i a espais naturals protegit

- Conferències, col·loquis i debats.

- Accions d'educació mediambiental, amb una sòlida base científica, en coordinació amb
altres institucions.
- Edita i difon:
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- Publicacions divulgatives sobre el patrimoni natural andorrà i la necessitat de preservar-lo.

- La revista periòdica AIGÜEROLA

- Material àudio-visual i informàtic.

L'ADN sap que la defensa de la natura no admet fronteres ...

És el representant de BirdLife International a Andorra.

BirdLife és la organització mundial més important per a l'estudi i la protecció dels ocells i els
seus hàbitats

Manté contactes i intercanvis amb múltiples organitzacions internacionals amb objectius
similars.

Participa i organitza simposis i congressos d'àmbit internacional.
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ADN és una Organització No Governamental (ONG) sense ànim de lucre, autoritzada pel
Decret 105/B/86. El seu àmbit d'actuació és el principat d'Andorra.
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