MEMÒRIA D’ACTUACIONS DE LIMNOS DE L’ANY 2005
1.- Àrea de divulgació, educació ambiental i activitats
1.1 Elaboració del cens anual d’ocells aquàtics hivernants al riu Fluvià -en el tram des
d’Esponellà fins a Fares- el dia 9 de gener i a l’Estany de Banyoles, el dia 16 de gener.
1.2 Realització del I Curs d’introducció a la l’Ornitologia, durant el mes de febrer. El
curs va constar de dues sessions teòriques, que es van fer al Centre Cívic de
Banyoles, i de dues sortides de camp. Vam comptar amb la col·laboració del Museu
Darder i de l’Escola de Natura de Banyoles i l’assistència va ser de 25 persones.
1.3 Penjada de caixes niu a l’Estany. L’activitat es va fer el dia 27 de febrer i va
consistir a col·locar 10 noves caixes niu (que havíem construït prèviament) a la zona
de l’Estany, entre el parc de La Draga i Can Morgat.
1.4 Activitats de control al riu Fluvià. El dia 17 d’abril, hi vam fer una visita per
comprovar l’estat en què es troba el tram de riu que tenim adoptat a l’Illa de Fares
dins el Projecte Rius i també vam penjar algunes caixes niu en aquest espai. Vam
poder constatar la ràpida recuperació del riu després de la contaminació per fuel que
havia patit feia prop d’un any. Al mes d’octubre, es va ver el segon control anual en
aquesta zona. El resultat va ser força bo, malgrat que el riu portava una mica
d’escuma.
1.5 Participació en el projecte Festae la Nit, d’activitats d’oci alternatiu per al jovent.
Enguany, vam fer una visita nocturna al Pla de Martís on els assistents van poder
gaudir d’aquest espai d’una manera diferent a l’habitual i van aconseguir fer una bona
observació d’amfibis.
1.6 Projecció de l’audiovisual Entre llum i ombres a càrrec d’en Narcís Rubio i la Marta
Palmada de l’Ateneu Naturalista de Girona. L’activitat es va fer el dia 20 de maig,
organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista de Banyoles.
1.7 El dia 8 de juliol es va fer el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició del
V Concurs de fotografia de la natura, que organitzem conjuntament amb el Centre
d’Estudis Comarcals (CECB) i la Facultat de Ciències de la UdG, enguany amb el
tema de L’Aigua i amb una molt nombrosa presentació de treballs.
1.8 Convocatòria per al 2006 del VI Concurs de fotografia de la natura, amb Els
Boscos com a protagonistes, en aquesta propera ocasió.
1.9 El dia 12 de juny, vam fer una sortida matinal a peu pels horts de Sota Monestir i
els trams de recs i patrimoni històric en perill de desaparició que hi ha en aquests
espais, si es desenvolupés el projecte d’urbanització a la zona UP8 (carretera de
Vilavenut, entre el Monestir i la riera Canaleta.)
1.10 El dia 23 de juliol, vam fer la Trobada anual d’estiu de socis de l’Entitat, al parc de
La Draga. A banda de fer un bon berenar, vam parlar d’una manera força relaxada i
distesa sobre les diverses problemàtiques ambientals que tenim actualment a la
comarca.
1.11 El diumenge dia 4 de setembre, a la tarda, vam instal·lar una parada informativa a
la Festa de la Diversitat que es va celebrar al barri de La Farga de Banyoles.
1.12 El dia 27 de novembre vam organitzar una sortida al Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà. A banda de poder gaudir de la natura durant tot un dia, vam poder
observar moltes espècies d’ocells, algunes no massa habituals.
1.13 Revista trimestral La Llúdriga. Hem editat els quatre números corresponents a
l’any 2005.
1.14 Hem continuat les actualitzacions de les informacions que conté el web de
l’Entitat (www.limnos.org). Durant l’any, hem arribat als 120 subscriptors de correu i
hem pogut constatar que la nostra adreça web ha tingut una important quantitat de
visites.
1.15 Hem publicat un article cada mes a la revista comarcal L’Ham sobre temes
diversos que fan referència a qüestions ambientals d’interès general.

2.- Àrea de defensa del patrimoni natural
2.1 Sol·licitud, el mes de febrer, a l’Ajuntament de Banyoles, de més protecció per al
rec d’en Teixidor a les obres de construcció del CEIP La Draga.
2.2 Presentació, a la Generalitat de Catalunya, d’al·legacions al projecte de
desdoblament de la C-66 de Cornellà a Besalú.
2.3 Conjuntament amb l’Associació de Veïns de Vilert, el mes de març, vam demanar
la paralització de tres nous projectes d’extracció d’àrids al voltant del riu Fluvià,
prop del nucli de Vilert, ja que considerem que la ubicació d’una activitat extractiva
ha de partir d’una planificació global del territori i d’una valoració acurada sobre el seu
possible impacte ambiental. Posteriorment, vam tenir una reunió amb el delegat de
Medi Ambient i una altra amb l’Agència Catalana de l’Aigua on els vam demanar
l’aturada d’aquests projectes i que es faci una planificació global de les activitats
extractives a nivell de comarques gironines que tingui present les característiques
particulars de cada zona. Al llarg de l’any hem participat en les activitats i les reunions
que s’han fet per intentar aturar els projectes d’extraccions d’àrids en aquests punts
del Fluvià
A finals d’any, l’Ajuntament d’Esponellà ha iniciat la redacció d’un Pla especial de sòl
no urbanitzable per ordenar les activitats extractives en aquest municipi. Caldrà seguirne el procés d’aprovació i presentar-hi al·legacions, quan sigui el moment.
2.4 Arran de l’adhesió a la Plataforma No a la M.A.T., hem estat participant
activament en les reunions preparatòries d’activitats i en les accions, trobades
informatives i manifestacions que s’han dut a terme per evitar la construcció d’una línia
elèctrica transpirinenca de 400.000 volts. Cal destacar, entre d’altres, l’assistència a
les manifestacions fetes el mes de maig a La Jonquera, el mes d’octubre a Barcelona i
el de desembre a Girona.
2.5 El mes de juny, vam presentar, a l’Ajuntament de Fontcoberta, cinc al·legacions al
Pla urbanístic “Ciutat Jardí” de Melianta, una de les quals feia referència a la
necessitat de la prèvia construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals a
Melianta. El desenvolupament d’aquest Pla suposaria la construcció de 241 nous
habitatges en un termini de quatre anys. L’Ajuntament de Fontcoberta, a principis de
juliol, ens va rebutjar, amb uns arguments molt poc sòlids, totes les al·legacions
presentades. A principis d’octubre vam saber que el Departament d’Urbanisme de la
Generalitat ha tornat la documentació del projecte a l’Ajuntament, perquè Fontcoberta
encara no té aprovades les normes subsidiàries definitivament. Per la nostra banda,
continuarem vetllant perquè la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat no aprovi
aquest Pla parcial i obligui a modificar-lo substancialment.
2.6 Durant el mes de juny, vam demanar a la Direcció General de Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya que declari com a bé cultural d’interès nacional la
xarxa de recs de Banyoles i el patrimoni associat al seu ús agrícola i industrial.
Hem sabut posteriorment que el Departament de Cultura de la Generalitat ja ha
començat a demanar informes sobre els recs.
2.7 També el mes de juny, vam fer arribar a l’Ajuntament d’Esponellà un seguit
d’observacions i sol·licituds en relació a la situació actual de l’abocador de runes de
Centenys, clausurat oficialment fa uns anys, on s’han abocat alguns residus
posteriorment.
2.8 A principis d’agost, vam enviar una carta a l’Ajuntament de Banyoles en relació a la
tallada de dos recs per les obres de la nova escola de Cal General, fet que va
comportar que durant uns dies deixés de circular-hi aigua, amb els perjudicis de tota
mena que això representa.
2.9 Presentació d’al·legacions a la proposta d’espais naturals catalans per ser
inclosos dins la Xarxa Natura 2000 feta per la Generalitat de Catalunya, en què
demanem que hi contemplin alguns espais del Pla de l’Estany no inclosos en el PEIN,
com ara els estanyols de Sant Miquel de Campmajor i la riera de Sant Miquel,

l’ampliació del PEIN de Rocacorba amb els rius Revardit, Llémena i la riera d’en
Xunclà i l’ampliació, també, de l’amplada del riu Fluvià inclosa dins la proposta inicial
de la Generalitat.
2.10 Presentació d’una al·legació a l’Ajuntament de Banyoles, a principis de setembre,
a la totalitat del projecte de “Creació d’un tram de camí pedestre al sector Amaradors
de l’Estany de Banyoles”.
2.11 Presentació, conjuntament amb altres entitats i de manera consensuada,
d’al·legacions al Pla de l’Energia que proposava el Departament d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya.
2.12 Sol·licitud als ajuntaments de Porqueres i Fontcoberta de solucions als problemes
d’accessos i aparcament a la zona de l’estany d’Espolla i també perquè vetllin per
evitar la circulació de quads dins d’aquest espai protegit.
2.13 Tramesa d’un escrit al regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles, en
relació a la designació, com a punt on celebrar casaments, de la zona dels Desmais a
l’Estany –inclosa en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)-, per expressar-li que
aquesta mena d’actes poden tenir conseqüències negatives per a l’indret.
3.- Àrea de relació amb altres entitats, seguiment de qüestions que afecten el
medi ambient i organització
3.1 Adhesió a la Plataforma No a la M.A.T.
3.2 Adhesió a la Plataforma de Defensa de les Hortes de Santa Eugènia, a Girona.
3.3 Suport als veïns del nucli antic de Mata en la recerca d’alternatives a l’abocador de
runes que es proposava fer a la zona de ca l’Artigas de Porqueres, amb assistència a
diverses reunions i seguiment de l’evolució del tema.
3.4 Tràmits per a la inscripció de Limnos en el nou registre d’entitats de Medi Ambient
que ha creat la Generalitat de Catalunya per tal d’afavorir la participació de les
associacions en les decisions sobre temes que afectin el medi ambient. La Generalitat,
a finals d’octubre, ens ha comunicat que ja ens hi han inscrit.
3.5 Tramesa d’una carta a l’Ajuntament de Banyoles en relació possibles
incompliments, per part del mateix Ajuntament, de la Moció a favor dels animals i
contra el seu maltractament, que van aprovar a finals de juliol.
3.6 Participació en la creació d’un organisme, que agrupa una vintena d’associacions,
constituït per fer un seguiment de les obres del Tren de Gran Velocitat (TGV) amb
l’objectiu d’intentar minimitzar al màxim l’impacte d’aquesta actuació.
3.7 Adhesió a la proposta del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya.
3.8 Assistència a les IV Jornades de la Xarxa de Custòdia del Territori, que es van
celebrar el mes de novembre a Cassà de la Selva.
3.9 Al llarg de l’any, hem mantingut diverses reunions amb diferents administracions,
com ara, entre d’altres, amb el regidor de Medi Ambient i l’Alcalde de Banyoles per
tractar de diversos temes, com ara els abocaments a la riera Canaleta; amb el delegat
de Medi Ambient a Girona per parlar de les extraccions d’àrids a Vilert i de la proposta
de construir un abocador de runes a Porqueres, entre d’altres qüestions; amb
l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la depuradora que s’hauria de construir a Melianta
o amb el Consorci d l’Estany sobre l’estat d’execució del Projecte Life de l’Estany de
Banyoles. També ens hem trobat, al llarg de l’any, amb altres entitats i plataformes per
tractar sobre diverses problemàtiques ambientals, tant d’àmbit comarcal, com més
general.
3.10 Al llarg del 2005, hem procurat mantenir el contacte amb la Federació Ecologistes
de Catalunya.
3.11 Hem fet el seguiment de diversos temes que afecten el medi ambient iniciats
altres anys i d’altres que han anat sorgint al llarg del 2005. També hem continuat fent

el recull de notícies, normatives o legislacions diverses que podien tenir relació directa
amb la conservació del medi ambient, tant d’àmbit comarcal com més general.
3.12 Al llarg de l’any, hem seguit incorporant publicacions a la biblioteca de l’Entitat.
(Hi falten els totals)
Hem publicat a La Llúdriga la relació dels títols afegits a la biblioteca.
3.13 Durant el 2005, hem continuat els treballs d’organització de l’arxiu de
documentació diversa de l’Entitat i hem mantingut el servei d’atenció de consultes i
informació, els dimecres de 6 a 8 del vespre, en l’espai provisional que tenim als locals
de l’Escola de Natura de Banyoles.
El Pla de l’Estany, 31 de desembre de 2005

