
ASSOCIAASSOCIACIÓ PER A LCIÓ PER A LAA

PROPROTECTECCIÓ DEL BOSC CIÓ DEL BOSC 

I LI LA VIDA VIDA RA RURALURAL

Masia Masia El MolinotEl Molinot
FFogogaarrs de la Selvas de la Selva

0849508495

Més informació:
www.vergeldelashadas.com

email: elvergeldelashadas@yahoo.es
Telèfon: 972 17 83 65 / 636 831 957

BENEFICISBENEFICIS

La teva aportació té varis
beneficis. Entre d’altres,
segons la teva aportació,
gaudiràs dels següents des-
comptes en totes les activi-
tats del Centre:

AltrAltres beneficises beneficis

* Tenir la satisfacció d’ajudar a mante-
nir un bosc on no es talaran els
arbres més grans.

* Podràs ajudar a que molts ani-
mals silvestres tinguin refugi, ali-
ment i aigua, així com un lloc on
poder viure en pau.

* Creació periòdica de llocs de treball, als que podreu
optar els associats. Podeu enviar els vostres currúculums
i cartes de presentació per correu postal o per e-mail,
explicant la vostra situació i necessitats).

* Participació en trobades, festes i activitats d’ajuda
mútua.

* Consultes tècnicas i possible assessorament en els
vostres projectes.

* Beques de formació en circunstancias especials.

* Borsa de treball, finques i viatges d’estudi.

* Descomptes en llavors, plantes i altres materials.

SOL·LICITUT D’INSCRIPCIÓ A LA
ASSOCIACIÓ PER A LA PROTECCIÓ

DEL BOSC I LA VIDA RURAL:

FES-TE SOCI / SÒCIA:FES-TE SOCI / SÒCIA:

Dades personals:

Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:

Població/ CP:

Profesió:

Treball acutal:

Telèfon:

Mòbil:

Correo-e:

Dades bancàries:

Entitat:

Adreça:

Nº compte:
- - -

Senyor/a,
Prego que traspassin fins nou avís, de la meva compte a la
compta del BBVA de l’Associació El vergel de las Hadas
(0182-3362-89-0201521971), la quantitat de ............................€

Salutacins cordials. Signatura:

mensuals trimestrals anuals quota única

CentrCentre de sensibilització ambiental i ae de sensibilització ambiental i agrgroecolooecologiagia

FES-TE SOCI/SÒCIA!FES-TE SOCI/SÒCIA!

Et convidem a colaborar amb nosaltres. Amb la teva
ajuda contribuiràs a la construcció d’un espai singular i
d’un exemple a seguir, basat en l’observació i l’estudi de
técniques en agroecologia, desenvolupament rural i
estratègies de sostenibilitat, éssent un model adaptable a
altres espais i projectes.

Aportación Descuentos

10 € 10 %
20 € 15 %

30 € 20 %

50 € 30 %
100 € 50 %



AACCCIOCIONS ANS ACTUCTUALALSS

1. Realizació de  cursos, tallers
i activitats de curta durada sobre
horticultura ecològica, plantes aro-
màtiques, cuina vegetariana, tallers
de pa, artesanies, etc. Adreçats a
particulars, famílies i altres col·lec-
tius interessats.

2. Viver de plantes per a reproduïr plantes aromà-
tiques, medicinals, aquàtiques, hortícoles i poder oferir-
les a la gent.A més de crear un Jardí de Biodiversitat.

PROJECTESPROJECTES

1. Creació en la nostra seu El Molinot d’una
Escola d’Arts i Oficis Rurals, per a la formació de
professionals en temes com:
- Agroecologia
- Agroforestació
- Plantes aromàtiques i medicinals
- Micologia
- Jardineria i paisatgisme ecològic
- Turisme ecològic 
- Artesania

2. Creació en El Molinot, d’un Jardí de
Biodiversitat, Jardí Botànic i Reserva de fauna i flora.
On els animals silvestres puguin viure en pau, sense
sorolls ni agressions humanes, creant les condicions per
a que tinguin, aigua, aliment i refugi.

3. Creació d’una zona humida protegida i de
reproducció  d’aus aquàtiques en la zona del llac.

4. Reconstrucció de l’antic molí.

5. Recuperació dels camps anomenats “El rega-
diu”, amb la bassa i el canal de reg.

OBJECTIUSOBJECTIUS

1. Promoure la vida rural, la millora laboral, econòmica
i social dels nostres socis.

2. Realizar programes de formació agroecològica i pro-
moure oficis relacionats amb la Natura i la vida rural.

3. Protegir i mantenir espais  naturals
i crear, en aquests, jardins botànics i
reserves de flora i fauna.

4. Sol·licitar subvencions, dona-
cions i ajudes per disposar de fin-

ques, cases, terrenys i mitjans econò-
mics, creant un fons financer d’ajuda

mútua per a complir els objectius.

ASSOCIAASSOCIACIÓ PER A LCIÓ PER A LA PROA PROTECTECCIÓ CIÓ 
DEL BOSC  I LDEL BOSC  I LA VIDA VIDA RA RURALURAL

Sol·licitem finques, masies i terrenys en

donació, lloguer, participació o possible

col·laboració per a desenvolupar els nostres

objectius.

Som socis de la Xarxa de Custòdia del

Territori a Catalunya.

SEU SOCIALSEU SOCIAL

El domicili de l’Associació es troba a la Masía El Molinot,
Fogars de la Selva (Barcelona). Situada al bell-mig del
parc Natural del Montnegre i el Corredor. És una finca
que reuneix unes característiques molt especials de pai-
satge i clima que li confereixen una importat diversitat
ecològica: Mediterrani: alzina surera, roure, arboç, bruc...

Bosc de Ribera: salzes, verns, saücs, avellaners...
Continental: cirerers i pomers silvestres, servals...
Laurisilva: llorers…
Cultivats: castanyers, eucaliptus…

Un rierol atravessa la finca, formant un
llac d’uns 2.000.000 dcl a meitat del
seu recorregut.Aquesta petita zona
humida és molt atractiva per a aus
aquàtiques (ànec coll-verd, bernat
pescaire, blauet, etc.). La fauna de la
zona també és molt variada, trobem
esquirols, genetes, martes, mosteles, gats
salvatges, teixons, porcs senglars, guineus, etc. i una gran
varietat d’ocells.

Al voltant de la casa, que està dotada
d’energia solar fotovoltàica, hi ha
uns 5000 m2 d’horts i jardins, amb
30 o 40 espècies vegetals dife-
rents, algunes poc conegudes (quí-

noa, amarant, etc.). Hem creat una
col·lecció de 200 varietats de tomà-

quets i unes 80-100 plantes aromàtiques i medicinals.

Hi ha un estany-viver de plantes aquàti-
ques que serveixen per a depurar l’ai-
gua de la casa, a més de la seva fun-
ció estètica i com a reserva de
fauna útil (gripaus, l ibèl·lules,
ànecs, etc.). També disposem d’un
corral amb caballs, cabres, gallines i
oques, que proveeixen d’ous i llet a la famí-
lia, i de matèria orgànica per a fer compost.

Entitat S.A.L. i O.N.G.

CIF: G-83395677

Masia El Molinot, Fogars de la Selva

08495, Barcelona


