RESUM DE LES ACTIVITATS DE LIMNOS DE L’ANY 2011
1.- Àrea de divulgació, educació ambiental i activitats. Projecte de voluntariat ambiental
1.1 Confecció del XVII Cens d’ocells aquàtics hivernants al Pla de l’Estany. Es va fer durant el període
del 10 al 20 de gener, especialment el cap de setmana del 15 i 16, a l’Estany de Banyoles i el seu
entorn, i també al riu Fluvià. Hi van participar un total de 10 persones, assistint a les sortides
organitzades o col·laborant enviant observacions d’ocells en aquestes zones, durant els dies
esmentats. El resum de les observacions es va publicar a La Llúdriga núm. 83 i al web.
1.2 Organització, conjuntament amb el Consorci de l’Estany i el Museu Darder-Espai d’Interpretació
de l’Estany, 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 5 i 6 de febrer.
Dissabte dia 5 a la tarda al Museu Darder, es van fer un seguit de xerrades, unes de treballs
d’estudiants, i dues sobre resultats de les excavacions al poblat neolític de la Draga. Diumenge al
matí, es va realitzar una visita guiada al poblat neolític de la Draga de Banyoles.
1.3 Organització del tres tallers pràctics matinals sobre horticultura ecològica conjuntament amb el
Museu Darder. El primer realitzat el 9 d’abril amb un taller d’elaboració de planter realitzat a Mas el
Trull, on es va visitar el banc de llavors d’Ecollavors. El segon va ser el 7 de maig dedicat al cultiu i
conservació d’herbes medicinals i culinàries que es va realitzar a Mas Titot per Margarida Viciana. El
tercer taller va ser el 18 de juny dedicat a l’elaboració de purins i decoccions (cua de cavall i ortigues)
que també es va realitzar a Mas Titot.
1.4 Limnos ha obtingut un ajut de 600 euros de la 4a convocatòria d’ajuts per a la realització de
projectes d’aprenentatge servei 2010-2011 del Centre Promotor d’Aprenentge Servei (APS
http://www.aprenentatgeservei.org). El projecte ha consistit en oferir als Instituts de la comarca una
xerrada sobre el projecte de seguiment de llúdriga de Limnos a l’Estany de Banyoles i oferir la
participació dels alumnes que ho desitgin en el voluntariat. Les sessions es van iniciar el mes de
gener a l’IES Pere Alsius, han continuat el febrer a l’IES Brugulat i a l’IES Pla de l’Estany. Uns 200
alumnes han participat d’aquestes activitats.
1.5 El 8 de juliol, al Museu Darder, es va fer el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició del
XI Concurs de fotografia de la natura, organitzat conjuntament amb el Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles, el Museu Darder i la Facultat de ciències de la Universitat de Girona (UdG) i que, en
aquesta ocasió, tenia per tema “El cel”. Hi van participar 36 fotògrafs amb un total de 88 fotografies.
La mostra de les 30 millors fotografies es va poder veure al Museu Darder des del 11 de juliol fins al
31 d’agost i durant el mes d’octubre a la UdG.
1.6 Convocatòria del Big Jump 2011 el 10 de juliol d’una banyada reivindicativa per l’aigua de l’Estany
a la caseta de fusta, amb un gran èxit de participació.
1.7 Celebració, el dia 1 d’octubre, del Dia Mundial dels Ocells, amb una activitat inclosa en el Dia del
Voluntariat al Pla de l’estany organitzat per el Consorci de benestar Social. Es va organitzar un taller
de confecció de caixes niu. Les activitats van comptar amb la participació de 20 persones i es van fer
15 caixes niu.
1.8 Col·laboració en l’organització als instituts de la comarca a través del Centre de Recursos d’una
Marató fotogràfica de natura durant la setmana de la ciència dedicada el 2011 als boscos.
1.9 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.natura-plaestany.blogspot.com.
1.10 Revista La Llúdriga. Es continua amb l’edició de 2 números cada any. Enguany s’ha publicat el
núm. 83 de març (que de fet correspondria al desembre de 2010) i el núm. 84 de setembre. Es
continua oferint l’opció de rebre-la en format digital per correu electrònic.
1.11 Al llarg de 2011, 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.
1.12 Hem continuat les actualitzacions de les informacions del web de l’Entitat: www.limnos.org. A
finals de 2011 hi ha un total de 200 subscriptor del correu de Limnos, malgrat que no totes estan

actives. Hem pogut constatar que la nostra adreça web ha continuat tenint una bona quantitat de
visites, un total d’unes 1.600 visites de més de 30 segons.. També Limnos al facebook ha assolit les
400 amistats, i des del facebook hi ha hagut 80 enllaços al nostre web
1.13 Hem realitzat un taller de construcció de caixes niu per a ratpenats durant la Fira d’Hivern de
Porqueres el 6 de desembre amb una bona participació i la construcció de 12 caixes niu. Els costos
del taller han estat subvencionats per l’ajuntament.
1.14 Projecte de voluntariat ambiental 2011
El projecte de voluntariat ambiental del 2011 ha estat una continuació de l’iniciat el 2008 gràcies al
programa VOLCAM. Es va demanar una subvenció a Caixa Catalunya. En resum han col·laborat en
el voluntariat uns 25 participants regulars i moltes activitats. El seguiment de les caixes niu ha permès
obtenir una ocupació de 14 caixes, amb un total de 63 polls d’ocells anellats al niu de dues espècies
diferents. El seguiment de llúdriga durant quatre sessions ha permès confirmar la presència de
l’espècie a l’Estany de Banyoles,especialment a Can Morgat i Lió. S’ha obtingut fantàstics
enregistraments amb foto i video d’exemplars de mamífers i ocells a les llacunes de Can Morgat que
han estat notícia. A part de les dues activitats principals de voluntariat, s’han realitzat les següents:
 Sessió de penjada de caixes niu a Golany el 5 de març
 Celebració de la IV nit d’amfibis el 21 de maig.
 1 cens de tortugues i una activitat d’alliberament de tortugues d’estany conjuntament amb el
Consorci de l’estany.
 Tallers de caixes niu Fira Voluntariat. 1 d’octubre.
 IV Cens de llúdriga a l’Estany i al Fluvià. 17 i 18 de juny.
 Anellaments científics d’ocells a La Puda, Can Morgat i Illa de Fares.
 Presència al Firestany els dies 18, 19 i 20 de novembre en l’aparador del “Projecte Estany”,
amb col·laboració amb el Consorci de l’Estany.
.
2.- Àrea de defensa del patrimoni natural
2.1 Limnos denuncia la mort d’una llúdriga atropellada a Vilert el 2 de febrer.
2.2 Presentem un conjunt d’al·legacions al nou POUM de Serinyà aprovat inicialment per
l’ajuntament, demanant menys creixement urbanístic, la desclassificació de la zona industrial del
Serinyadell i rebutjant la ubicació de la nova gasolinera.
2.3 Limnos presenta a l’Ajuntament de Banyoles una moció per avançar cap al residu 0. La moció
presentada i aprovada en un ple municipal reclama el suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos i d’adhesió a la xarxa retorna
2.4 Limnos reclama major vigilància ambiental a l’Estany de Banyoles.
2.5 Denunciem les estassades al front d’estany durant la triatló els dies 14 i 15 de juliol. La denuncia
es va fer arribar als agents rurals que van iniciar els tràmits que no van prosperar. Limnos
considerava excessiva l’estassada.
2.6 Limnos lamenta que no hi hagi vigilants a l’Estany tampoc aquest any.
2.7 Presentem al·legacions a l’estudi d’Impacte Ambiental del projecte de condicionament de la
carretera de circumval·lació de l'Estany de Banyoles. Tot i que es necessària una millora de la
carretera i l’acabament del carril bici, Limnos reclama que hi han altres alternatives més econòmiques
i menys impactants com fer una carretera d’un sol sentit.
2.8 L’ajuntament de Banyoles fa unes jornades públiques per debatre el futur urbanístic de sota
Monestir. Limnos realitza diverses intervencions i comunicats públics, inclosa aparició a TV3, per
demanar la protecció i conservació dels horts i els recs de Banyoles. també es realitza una campanya
“Vols un hort urbà” per fer un llistat de persones interessades en treballar els horts.
2.9 S’ha donat suport al comunicat “Les entitats ecologistes de Catalunya en contra de la Llei
Òmnibus” de la generalitat com a membres d’Ecologistes de Catalunya, per oposar-se a una llei que
afecta negativament al medi ambient.
2.10 Es dona suport a la campanya tanquem les Nuclears per evitar la renovació del permís de
funcionament de la central nuclear d’Ascó, a la ribera d’Ebre, Tarragona.

3.- Àrea de relació amb altres entitats, seguiment de qüestions que afecten el medi ambient i
organització
3.1 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.
3.2 Durant el 2011, 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, així com s’han fet
contactes amb el grup d’indignats de Banyoles.
3.3. Banyoles acull una Assemblea de Som lo que Sembrem el 23 de setembre, la plataforma contra
els transgènics. Limnos fa les gestions per tenir el local del Museu Darder i participa de l’assemblea.
S’intenta crear un grup a comarques gironines.
3.4 S’han seguit fent reunions trimensuals de junta, 4 en total, el 26 de març, l’11 de juny, el 17 de
setembre i el 17 de desembre i hem continuat els treballs d’organització de l’arxiu de documentació
diversa de l’Entitat.
3.5 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.
3.6 Per a la gestió de diverses activitats i projectes de l’entitat s’han demanat les següents
subvencions:
Concepte

Entitat

Voluntariat ambiental

Catalunya Caixa

Xerrades i Voluntariat en Instituts

Centre d’Aprenentatge Servei

El Pla de l’Estany, 11 de febrer de 2012

Total demanat Atorgat
13.900€

Denegat

4.790

600

