PROPOSTES D’ACTIVITATS
2013

LIMNOS- EdC
Associació de Defensa del Patrimoni Natural
del Pla de l’Estany
- Ecologistes de Catalunya -
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PROPOSTES DE LIMNOS PER AL 2013
25 anys de Limnos
OBJECTIUS GENERALS DE LIMNOS:
1. DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL, GESTIÓ D’ESPAIS
1.1. Estany de Banyoles
•

Treballar per la declaració del Parc Natural i vetllar perquè englobi tots els espais naturals
que vam proposar, des del Fluvià fins a Rocacorba.

•

Apostar per l’ampliació del Consorci de l’Estany a altres municipis de la Conca Lacustre
(Fontcoberta, Sant Miquel, Camós...) i reclamar la realització d’una reunió del Consell
Assessor.

•

Seguiment de l’aplicació del Reglament d’activitats de l’Estany. Revisió de la temporada
d’estiu a l’estany de Banyoles.

•

Control del manteniment de l’entorn, estat de conservació, estat de les infraestructures,
rutes i miradors de l’Estany, vetllant pel seu bon estat i les bones pràctiques ambientals.

•

Treballar per disminuir l’impacte de les activitats humanes, especialment les esportives
sobre l’Estany i buscar la compatibilitat amb la conservació del territori.

1.2. Altres espais naturals i PEIN
•

Controlar l’estat de conservació dels EIN de Rocacorba i platja d’Espolla, així com el riu
Fluvià i la Reserva Natural de Fauna Salvatge de l’Illa de Fares. Defensar la seva inclusió
al Parc Natural i per la potenciació del Consorci del Fluvià.

•

Collaborar amb l’Ajuntament de Fontcoberta en la conservació i gestió d’aquest espai.

•

Desenvolupar el Pla de Gestió de la Reserva Natural de l’Illa de Fares intentant aconseguir
la custòdia de l’espai.

•

Seguiment de l’estat del riu Terri i la contaminació crònica de la riera Canaleta i d’altres rius
de la comarca.

•

Impulsar algun projecte de custòdia d’espais naturals en zona EIN o no, lligats als
estanyols, fonts, etc. Proposar mesures de protecció, manteniment i gestió (Lió, estanyell,
Geldeus,...).

1.3. Hortes i recs
•

Mantenir la proposta declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de
Zona d’Interès Etnològic, dels recs de desguàs de l’estany de Banyoles i tot el patrimoni
vinculat al seu ús social, agrícola i industrial.

•

Treballar per la conservació de la zona de Sota Monestir i les hortes de Guèmol.

•

Reclamar a l’Ajuntament de Banyoles actuacions de neteja dels recs. Procurar que es
respectin els seus valors històrics i naturals.

•

Estudiar la situació de la xarxa de recs al municipi de Porqueres i presentar propostes.

•

Promoure el consum de productes locals i ecològics.

2. URBANISME I MOBILITAT
•

Controlar els possibles plans urbanístics que sorgeixin a la comarca i presentar
allegacions si s’escau.

•

Seguiment del desenvolupament dels recents POUM aprovats a la comarca, així com del
Pla Director urbanístic del Pla de l’Estany.

•

Vetllar perquè l’impacte del desdoblament de la C-66 (des de Serinyà fins a Borgonyà) sigui
mínim i promoure els passos de fauna.

•

Estar al cas de la possible reactivació de la variant o ronda oest de Banyoles i de la variant
d’Esponellà.
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•

Defensar la reconversió de la carretera de circumvallació de l’Estany en una carretera d’ús
exclusiu per a veïns, d’un sol sentit, més estreta i que permeti encabir-hi el carril bici i camí
peatonal.

•

Reclamar la creació de carrils bici que responguin a la mobilitat obligada de la gent i
millorar els existents.

•

Promoure l’ús de la bicicleta dins la ciutat i a la comarca.

3. SEGUIMENT DE DIVERSOS TEMES RELACIONATS AMB EL
MEDI AMBIENT
•

Vetllar perquè el model de gestió de l’aigua de l’Estany de Banyoles tingui en compte el seu
equilibri ecològic i el bé comú. Exigir a l’empresa d’aigües que publiqui les dades de
consum actuals i les dades de qualitat de l’aigua.

•

Seguir reclamant la reobertura del Museu Darder entre setmana i proposar accions per a la
seva dinamització.

•

Seguiment dels projectes d’extracció d’àrids que puguin sortir al llarg del Fluvià, i
seguiments dels plans especials de regulació dels àrids.

•

Continuar formant part de la Plataforma No a la MAT i recolzar les seves accions per evitar
la realització de la línia de Molt Alta Tensió. També donem suport a Tanquem les Nuclears,
Som lo que sembrem i les que esn adherim de nou com les relacionades amb el fracking.

•

Control de les pudors de la zona industrial de la Farge i seguiment de l’Ordenança.

•

Seguiment d’altres notícies de premsa o de disposicions d’ajuntaments de la comarca o
d’altres institucions, com ara el Consell Comarcal, la Generalitat o la Diputació, i estar al
cas de propostes d’actuacions que puguin afectar l’equilibri ambiental de la comarca.

•

Reclamar la implantació d’energies renovables en els equipaments públics i perquè
s’introdueixin incentius per afavorir l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.

•

Promoure un model de consum responsable ambiental i socialment.

•

Estar al cas de la possible ubicació d’una planta de triatge al Pla de l’Estany, tal com
apunta el Pla d’Infraestructures de Residus de 2010.

•

Reclamar solucions per a la problemàtica creada per l’excés en la producció de purins
(contaminació dels aqüífers).

•

Demanar la restauració de l’abocador clausurat de runes de Centenys.

•

Estar al cas i denunciar possibles punts d’abocaments incontrolats a la comarca.

•

Seguiment de la utilització de la deixalleria comarcal i dels índexs de reciclatge de la
comarca del Pla de l’Estany.

4. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS
•

Manteniment del Programa de voluntariat ambiental a la comarca del Pla de l'Estany amb el
seguiment de la fauna protegida i d’interès al Pla de l’Estany. Establiment d’un programa de
seguiment a llarg termini de diversos grups de fauna: ocells, amfibis, llúdriga, tortugues,
etc.

•

Collaboració amb el Consorci de l’Estany en l’organització d’activitats conjuntes de
voluntariat ambiental i difusió dels valors naturals tal com regula el conveni.

•

Collaboració amb el Museu Darder en l’organització d’activitats conjuntes de voluntariat
ambiental i activitats de divulgació relacionades amb el mediambient, la conservació,
consum responsable, ecologia, sostenibilitat, etc tal com regula el conveni.

•

Collaboració amb altres entitats o organitzacions del Pla de l’estany en realitzar activitats i
projectes relacionats amb el mediambient, l’associaciasonisme, la cooperació, treball
social, ...

•

Realització d’excursions de descoberta del patrimoni natural.
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5. RELACIÓ AMB ALTRES ENTITATS, PROMOCIÓ DE LIMNOS I
ORGANITZACIÓ INTERNA
5.1. Coordinació del moviment ecologista
•

Implicar-nos al màxim possible en la Federació Ecologistes de Catalunya.

•

Seguir collaborant amb el Centre per a la Sostenibilitat Territorial.

5.2. Promoció de Limnos i organització interna
•

Seguir presents a les xarxes socials d’internet (Facebook i twitter).

•

Potenciar la revista la Llúdriga, que ara apareixerà només dos cops l’any.

•

Manteniment, actualització i millora de la pàgina web de l’entitat.

•

Promocionar l’entitat a les AMPAS, AAVV i IES o escoles.

•

Organitzar una trobada de socis, lúdica i de reflexió, a l’estiu.

•

Continuar la publicació d’articles a l’Ham.

•

Continuar la reorganització de l’arxiu de Limnos i organització de l’arxiu i la documentació
informàtica.

•

Mantenir la difusió a premsa de les accions, propostes, allegacions de l’entitat.

•

Mantenir el debat intern sobre el paper de l’entitat dins la societat.

PROPOSTES CONCRETES D’ACTUACIÓ PER AL 2013:
1. Defensa del Patrimoni Natural
•

Valoració de la temporada d’estiu. Control de l’estat de l’estany i de les activitats que s’hi
desenvolupen.

•

Collaborar amb alguna entitat de Cornellà del Terri per iniciar alguna activitat del Projecte
Rius en aquest riu de la comarca.

•

Campanya de protecció de les hortes i recs de Sota Monestir. Seguiment de l’estat del
planejament urbanístic d’aquest sector, de les allegacions presentades i desenvolupament
propostes de conservació, d’actuació o de sensibilització ambiental.

•

Fer propostes i allegacions al Pla de Recs en redacció en el 2013.

•

Estar al cas del projecte de remodelació del front d’Estany al Club Natació Banyoles.

2. Urbanisme i infraestructures
•

Propostes, seguiment, valoració i allegacions en el POUM de Banyoles que estarà en
redacció durant el 2013. Participar activament del procés participatiu i demanar reunions
amb l’ajuntament i tècnics del projecte.

•

Aprovació definitiva del POUM de Porqueres. Seguiment de la situació del POUM de
Porqueres.

•

Seguiment de les obres de la carretera de circumvallació de l’estany. Recordar la nostra
oposició al projecte.

3. Campanyes mediambientals
•

Realitzar una campanya d’analisi de l’estat dels nitrats de les fonts de la comarca com la de
l’any 2000-01.

•

Organització d’activitats de Consum responsable conjuntament amb el Grup de consum La
Cistella o altres entitats.

•

Collaboració en l’elaboració d’una guia de reparació de materials.

4. Elaboració de projectes
•

Camps de treball a l’estiu organitzats conjuntament amb la Coordinadora de Lleure del Pla
de l’estany. Projecte “Estany Natura” de camps de treball a l’Estany de Banyoles.
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•

Desenvolupament del projecte: Esport a l’Estany, naturalment!. S’ha presentat una
sollicitud de subvenció per aquest projecte dins les subvencions per a projectes d’educació
i sensibilització ambiental que duguin a terme dues o més entitats en règim de collaboració
l’any 2013 de la generalitat de Catalunya. El projecte l’ha demanat l’Escola de Natura de
Banyoles com a entitat promotora i Limnos com a entitat sòcia i puja un total de 24.754
euros. En cas que aquest projecte sigui adjudicat Limnos en desenvoluparà una part
valorada en 3.486 euros.

•

Desenvolupament del projecte: Educació en la conservació de la tortuga d’estany
(Emys orbicularis) i els seus hàbitats. S’ha presentat una sollicitud de subvenció per
aquest projecte dins les subvencions per a projectes d’educació i sensibilització ambiental
que duguin a terme dues o més entitats en règim de collaboració l’any 2013 de la
generalitat de Catalunya. El projecte l’ha demanat la Fundació Emys com a entitat
promotora i Limnos com a entitat sòcia i puja un total de 36.650 euros. En cas que aquest
projecte sigui adjudicat Limnos en desenvoluparà una part valorada en 13.450 euros.

5. Organització d’activitats
•

Programa de voluntariat ambiental 2013
o Seguiment i cens de llúdriga
o Anellaments d’ocells i cens d’ocells aquàtics hivernants
o Collocació i revisió de caixes niu
o Visita al Centre de Tortugues de Garriguella
o Excursió als Aiguamolls de l’Empordà i a un paratge del Pirineu.

•

Tallers i cursos d’agricultura i jardineria ecològica a càrrec d’algun especialista en la
matèria. Taller d’empelt i poda i d’intercanvi de llavors.

•

Visita del projecte rius a l’Illa de Fares. Inici dels contactes per fer un nou punt del projecte
rius al riu terri amb una escola o veïns del municipi de Cornellà.

•

Confecció anuari ornitològic comarcal i recollida de dades sobre fauna en general.

•

Activitats amb escoles o altres persones interessades: collocació de caixes niu en diversos
punts, cens d'ocells a l'Estany, cens oreneta cuablanca, sortides ornitològiques per la
comarca o altres zones interessants, xerrades o projeccions sobre temes ornitològics.
Col3laboració projecte aprenentatge i servei d’escoles de la comarca.

•

Col3laboració amb la setmana de la ciència amb el centre de Recursos del Pla de

•

Organització d'activitats pel Dia Mundial de les Zones Humides (2 de febrer)
conjuntament amb el Museu Darder i el Consorci de l'estany

•

Organització d'activitats pel Dia Mundial dels Ocells (3 d’octubre) conjuntament amb el
Museu Darder i el Consorci de l'estany

•

Organització curs de fotografia de la Natura amb Andoni Canela al Museu Darder durant el
febrer de 2013.

•

Organització conjunta amb el Centre d’Estudis Comarcals, el Museu Darder i la Facultat de
Ciències de la Universitat de Girona del XIIe concurs de fotografia de la Natura.

6. Activitats organitzatives Limnos
•

Elaborar un nou tríptic de Limnos i una reimpressió d’adhesius.

•

Presentar una nova imatge de la pàgina web

•

Celebrar activitats de celebració dels 25 anys de l’entitat.
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