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RESUM DE LES ACTIVITATS DE LIMNOS
ANY 2012
1. Àrea de divulgació, educació ambiental i activitats.
1.1. Confecció del XVIIIè Cens d’ocells aquàtics hivernants al Pla de l’Estany. Es va fer
durant el període del 10 al 20 de gener, el dia 14 a l’Estany de Banyoles i el seu entorn, i
també al riu Fluvià el dia 15, en col·laboració amb l’ANGx. Hi van participar un total de
15 persones, assistint a les sortides organitzades o col·laborant enviant observacions
d’ocells en aquestes zones. El resum de les observacions es va publicar a La Llúdriga
núm. 85 i al web i xarxes socials.
1.2. Organització, conjuntament amb el Consorci de l’Estany i el Museu Darder,
d’activitats per promoure el coneixement del nostre patrimoni natural, amb motiu de la
celebració del Dia Mundial de les Zones Humides. Les activitats es van fer els dies 3 i 4
de febrer. Divendres dia 3 a la tarda al Museu Darder, es van fer un seguit de xerrades,
unes de treballs d’estudiants, una sobre nàiades i una xerrada d’un projecte d’eliminació
de carpes a Zoñar. Dissabte al matí tot i el fort fred es va organitzar una sortida al riu
Terri.
1.3. Organització d’un programa de xerrades i tallers d’horticultura ecològica i plantes
remeieres entre el 29 de març i el juny de 2012. Activitats conjuntes amb Ca La Flora, el
Museu Darder i la Fundació Estany. A més a més, Limnos amb Ecollavors organitzen un
taller de poda d’arbres fruiters el 12 de febrer a Pujarnol.
1.4. Participació en l’organització del II Congrés de comunicació ambiental celebrat a
Girona els dies 24 i 25 de febrer dedicat a les noves tecnologies i xarxes socials.
1.5. S’anul·la la convocatòria del XIIè concurs de fotografia de la Natura. Es reprendrà
el 2013 després d’un replantejament del concurs i alguns canvis a les bases i en
l’organització.
1.6. Col·laboració amb el Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) junt amb altres
entitats ambientals del territori català en l’organització de 6 taules de formació en
comunicació en el marc del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat. La primera taula de capacitació en comunicació ambiental es va
fer a Olot el 20 d’abril dedicada a les xarxes socials. La segona es fa a Girona al juny en
el marc de la fira ECOSI de Girona. Un taller de geolocalització és celebrat a Banyoles, al
Museu Darder.
1.7. Col·laboració en l’organització als instituts de la comarca a través del Centre de
Recursos d’una Marató fotogràfica sobre energies renovables durant la setmana de la
ciència del 2012.
1.8. Celebració del Dia Mundial dels Ocells, amb un taller d’anellament d’ocells el 6
d’octubre i un concurs d’identificació d’ocells al Museu Darder.
1.9. Organització amb el Museu d’un curset d'introducció al món dels bolets i la
micologia a càrrec de l'Associació Micològica Joaquim Codina ” El regne dels fongs, un
món desconegut” el 16 i 17 de novembre al Museu Darder.
1.10. Participació com a moderadors i ponents a la taula rodona de les Trobades
ecologistes d'enfortiment del tercer sector ambiental celebrades a Girona, amb el títol:
Qui escolta als Ecologistes? a Girona el 10 de novembre.
1.11. S’assisteix a la trobada el 31 d’octubre de la Xarxa de custòdia del territori sobre
les concessions d'ús del domini públic hidràulic per a la custòdia d'espais aquàtics
celebrada a Manlleu.
1.12. Confecció del Anuari de fauna del Pla de l’Estany, amb el recull de les diverses
observacions de fauna aportades per diferents col·laboradors i publicació d’un resum
semestral a la revista La Llúdriga, la pàgina web de Limnos i al bloc www.naturaplaestany.blogspot.com.

1.13. Revista La Llúdriga. Es continua amb l’edició de 2 números cada any. Enguany
s’ha publicat el núm. 85 de juliol i el núm. 86 de desembre, les dues sortint amb cert
retard, doncs recullen la informació fins al setembre de 2012. Es continua oferint l’opció
de rebre-la en format digital per correu electrònic.
1.14. Al llarg de 2012, hem continuat la publicació d’articles a la revista mensual
comarcal L’Ham sobre temes diversos que fan referència a qüestions ambientals d’interès
general, s’han redactat 10 articles.
1.15. Hem continuat les actualitzacions de les informacions del web de l’Entitat:
www.limnos.org. A finals de 2012 es renova el sistema de mailing, utilitzant la
plataforma Mailchimp, amb un total de 236 subscriptors del butlletí de Limnos i 56 socis
amb mail conegut. Hem pogut constatar que la nostra adreça web ha continuat tenint
una bona quantitat de visites. També Limnos al facebook ha assolit les 673 amistats, 111
seguidors al twitter amb unes 130 piulades.

2. Àrea de defensa del patrimoni natural i conservació del mediambient
2.1. Es redacten al·legacions al projecte de carretera de circumval·lació de l’estany per
demanar una alternativa menys impactant i costosa, així com reclamant millores en
l’estudi d’impacte. Finalment el projecte és aprovat i està previst que es realitzi el 2013.
2.2.
•

•

•

Pla especial urbanístic de Sota Monestir:
S'acorda assistir a les trobades de la plataforma “Salvem Sotamonestir” i
s’assisteix al ple municipal del 25 de juny d’aprovació inicial del pla especial de
Sota Monestir.
Es presenten dins del període d’informació pública abans del 13 d’octubre, 29
al·legacions a l’aprovació inicial de la Modificació del Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU) en l’àmbit de la ronda Monestir- Riera Canaleta, més conegut com
a Sota Monestir. Les al·legacions estan centrades en demanar un pla de protecció
de tot el conjunt patrimonial i no una actuació urbanístic, al·legant a la totalitat
demanant un pla general i un pla de protecció per les hortes i els recs. També es
demana una disminució del creixement urbanístic i més zones verdes.
S'acorda donar suport econòmic per a la realització de materials divulgatius de la
plataforma Salvem Sotamonestir. Limnos dona suport legal a la plataforma
sol·licitant l’autorització per al muntatge d’una parada per a la recollida de firmes i
la informació de la plataforma Salvem SotaMonestir al llarg de diversos cap de
setmanes. Es dona difusió a actes com la recollida de signatures, l’acte pel Banyolí
de l’Any i s’organitza un taller d’elaboració d’al·legacions.

2.3. Es demana informació a la Generalitat de catalunya conjuntament amb l’ANG en
relació a diversos correus rebuts i notícies aparegudes respecte un vessament de purins
accidental succeït a Vilademuls. A premsa surten diverses comunicacions creuades
acusant-nos d’alarmistes, però sense aportar cap informació sobre l’afectació del
vessament sobre el territori.
2.4. El 22 de juliol es rep una denuncia sobre l’estat d’alguns recs i les actuacions
d’eliminació de la vegetació que s’han fet especialment al rec d’en Teixidor. Es tramet la
denuncia a mediambient de l’Ajuntament de Banyoles.
2.5. Marti Hugas, un particular afectat per una ampliació d’una granja comparteix amb
Limnos una sentència del Tribunal Superior de Justicia per un cas que ha guanyat ell
contra la Generalitat per l'autoritació d'una ampliació d'una granja de porcs de Cornellà
del Terri (ST Llogaia).
2.6. Es fa difusió d’un article contra la campanya Envàs on vas de la Generalitat de
Catalunya.

3. Àrea de promoció de la sostenibilitat ambiental i alternatives
ecològiques
3.1. Col·laboració amb la creació del Banc del Temps del Pla de l’Estany impulsat pel
Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany.
3.2. Es dona suport a la cooperativa SomEnergia i s'acorda donar suport i fer d'altaveu
de les seves iniciatives.

4. Àrea de projectes
4.1. Projecte de voluntariat ambiental 2012: El projecte de voluntariat ambiental del
2012 ha estat una continuació de l’iniciat el 2008 gràcies al programa VOLCAM. En resum
han col·laborat en el voluntariat uns 25 participants i moltes activitats. El seguiment de
les caixes niu ha permès obtenir una ocupació de 28 caixes, amb un total de 40 polls
d’ocells anellats al niu de quatre espècies diferents. El seguiment de llúdriga durant tres
sessions ha permès confirmar la presència de l’espècie a l’Estany de Banyoles,
especialment a Can Morgat i Lió. S’ha obtingut l’enregistrament de 2 exemplars de
llúdriga en vídeo, i a més se’n van comptar 3 en el cens de llúdriga del mes de juny.
S’han realitat les següents activitats:
•
•
•
•

•
•
•
•

Gener. Cens d’ocells aquàtics hivernants
3 de març. Penjada de 10 caixes niu a l’Estany. Revisió de les caixes a l’abril i al
maig.
Celebració de la V nit d’amfibis el 19 de maig.
II cens de tortugues el 12 de maig i una activitat d’alliberament de tortugues
d’estany conjuntament amb el Consorci de l’estany a l’abril a la zona dels
Amaradors.
Visita del Projecte Rius a l’Illa de Fares durant el mes d’abril, reactivant aquest
projecte que havia estat una mica abandonat.
V Cens de llúdriga a l’Estany i al Fluvià. 15 i 16 de juny.
Anellaments científics d’ocells a Can Morgat i Illa de Fares, i també en el Programa
Sylvia a La Puda
Presència al Firestany els dies 15, 16 i 17 de novembre en l’aparador del “Projecte
Estany”, amb col·laboració amb el Consorci de l’Estany.

4.2. Es participa a la Fira d’entitats - Tàndem el 16 de novembre al Jardí Botànic de
Barcelona. Un projecte que es troba emmarcat dins el Pla de Suport al Tercer Sector
Ambiental de Catalunya per donar una oportunitat entre entitats i empreses per captar
recursos, donar a conèixer els nostres projectes, afavorir la presència social del sector i
promoure la participació de les entitats ambientals de Catalunya. No s’aconsegueix
captar a cap empresa.
4.3. Per a la gestió de diverses activitats i projectes de l’entitat s’han demanat les
següents subvencions en el marc dels ajuts TES/226/2012 pels quals s’aproven les bases
reguladores de les subvencions a associacions i fundacions per al finançament
d’actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental. S’ha participat com a
entitat col·laboradora en els següents projectes.
Concepte

Entitat

Projecte d'educació i sensibilització per a la
conservació de la tortuga d'estany i els seus Fundació Emys
habitats a Catalunya.
Esport a l’estany, naturalment!
Escola de Natura

Total
demanat

Total
projecte

13.450 €

36.650 €

3.486 €

24.754 €

5. Àrea de relació amb altres entitats, seguiment de qüestions que
afecten el medi ambient i organització interna
5.1. Al llarg de l’any hem mantingut el contacte amb la Federació Ecologistes de
Catalunya, de la qual som membres, tot i que s’hi han dedicat menys esforços dels
necessaris. També hem continuat a la Junta del Centre per a la Sostenibilitat Territorial
(CST) i amb els contactes amb la Xarxa de Custòdia del Territori, dels quals som
membres.
5.2. Ens adherim a la campanya Som lo que sembrem contra el glifosat. Queda
pendent entrar les cartes i mocions al respecte als ajuntaments de la comarca.
5.3.

S'acorda donar suport a la plataforma contra Barcelona Word.

5.4. Es dona suport i difusió a la campanya de la IAEDEN-Salvem l'Empordà
relacionada amb els focs de l’empordà: "Foc al cor, Salvem l'Empordà"
5.5. S'acorda donar suport al manifest i a les iniciatives de SOS Delta en contra de la
instal·lació d'Eurovegas.
5.6.

Ens adherim a la plataforma aturem el fracking

5.7. Durant el 2012, hem mantingut diverses reunions amb diferents administracions,
comarcals especialment. També ens hem trobat, durant l’any, amb altres entitats i
plataformes per tractar sobre diverses problemàtiques ambientals, tant d’àmbit comarcal,
com més general.
5.8. S’han seguit fent reunions trimensuals de junta, 4 en total, el 24 de març, 2 de
juny, 14 de juliol, el 22 de setembre i el 15 de desembre, una assemblea extraordinària
el 14 de juliol i hem continuat els treballs d’organització de l’arxiu de documentació
diversa de l’Entitat.
5.9. Hem seguit incorporant publicacions a la biblioteca de l’Entitat. La biblioteca de
Limnos està incorporada al Centre de Documentació del Museu Darder i disponible per a
consultes.
5.10. S'aprova per unanimitat la modificació puntual dels estatuts en assemblea
extraordinària el 14 de juliol per adaptar-lo al nou marc legal derivat del codi civil de
Catalunya i per a incorporar propostes de millora sobre la versió original.
5.11. S’elabora un nou logotip de Limnos per a commemorar els 25 anys de l’entitat. El
disseny l’ha fet Elisabeth Burch.
5.12. Es signa un conveni de col·laboració amb el Consorci de l’Estany per a regular les
activitats conjuntes, tant amb el Consorci com amb el Museu Darder, el voluntariat
ambiental i la promoció d’activitats al llarg de l’any. Continuen els tràmits per a signar un
altre conveni amb el Museu Darder per a l’ús de l’oficina del Museu, la cessió de l’arxiu i
biblioteca i l’ús de la sala d’actes per activitats.

El Pla de l’Estany, 16 de febrer de 2013

