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RESUM DE LES ACTIVITATS DE LIMNOS
ANY 2014
1. Àrea de divulgació, educació ambiental i activitats.
1.1. 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 1 i 2
de febrer. Dissabte dia 1 al matí es va fer una sessió d’anellament científic d’ocells a
l’estació de la Puda i a la tarda, al Museu Darder, es van fer un seguit de xerrades: sobre
els Aiguamolls i l’agricultura, sobre els seguiments de fauna a l’estany de Banyoles i el
projecte Emys i sobre la recuperació de les poblacions de nàiades de l’Estany de
Banyoles. El diumenge 2 es va fer un taller de construcció i col·locació de caixes-niu per
a ocells i ratpenats.
1.2. Organització de l’activitat ‘Vine a fer el toc ambiental amb Limnos’, el dia 5 de
febrer.
1.3. Xerrada sobre la Fauna i la Flora al Pla de l’Estany a l’escola d’adults de Banyoles
el 13 de febrer.
1.4. Participació en els Versots del Carnestoles de Banyoles el 21 de febrer amb la
lectura d’un vers satíric relacionat amb el medi ambient. A pareix una nota de premsa d’1
pàgina al Diari de Girona.
1.5. Organització del Curs de fotografia de la natura: Descobrint l’Estany de Banyoles.
Dies 22, 23 i 24 de febrer al Museu Darder. Una sessió teòrica i dues pràctiques.
Activitats conjuntes amb el Museu Darder. Professor: Andoni Canela.
1.6. Exposició d’Andoni Canela: Inspirat per l’estany, al Museu Darder. Del 12 de gener
al 2 de març de 2013. El fotògraf resident a Banyoles Andoni Canela i el seu fill van
esmorzar vora l’Estany de Banyoles i fotografiar allò que la natura els anava mostrant
durant 1 any.
1.7.

Sortida als Aiguamolls de l’Empordà el diumenge 23 de febrer.

1.8. Xerrada sobre els colors de les papallones el dissabte 5 d’abril. També una sortida
per conèixer les papallones de Can Morgat el 17 de maig. Activitats paral·leles de
l’exposició “El món de les papallones” organitzada pel Museu Darder, l’Ajuntament de
Banyoles, el Consorci de l’Estany i Limnos.
1.9. Assistència de Limnos (Juanjo Butron i Carles Feo) al programa Hem de Parlar de
Banyoles TV per parlar del Parc Natural. Dia 12 de març.
1.10. Convocatòria del XIIIè concurs de fotografia de la Natura que organitzen el Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB), Limnos, el Museu Darder de Banyoles i la
Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (UdG). S’han donat 900 euros en premis i
la temàtica del concurs ha estat la “Flors i fruits silvestres”. 109 persones han enviat un
total de 316 fotografies i els premis es van lliurar el 4 de juliol. El primer premi ha estat
per Jaume Llorens i Bach i la fotografia titulada “Balca”; el premi a la millor fotografia
obtinguda al Pla de l’Estany ha estat per Jordi Moncanut Vilà, amb la fotografia
“Borratja”; i el premi a la millor fotografia realitzada per un soci d’alguna de les entitats
que organitzen el concurs o bé una persona vinculada a la Universitat de Girona, ha estat
per Marc Fusellas Fullà, amb la fotografia “Copa de gel”. El jurat, atesa la qualitat i
laigualtat entre algunes de les fotografies finalistes, va decidir atorgar també dues
mencions especials, sense dotació econòmica, a les fotografies “Entre cotons”, de Ferran
Arumi, i “Catalaunica”, de Francesc Balaguer.
1.11. Organització durant el matí del dissabte 10 de maig de la iniciativa “Netegem el
nostre entorn”, dins el marc de l' “European Clean up day” (jornades de neteja en espais
naturals). A l’Estany de Banyoles, aquesta iniciativa va partir del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany, i es va vehicular a través de Limnos-Associació de Defensa del Patrimoni
Natural del Pla de l’Estany. Amb la col·laboració del Club Natació Banyoles, l’Escola de

Natura de Banyoles, el Consorci de l’Estany i de l’Ajuntament de Banyoles. Hi van
participar 50 persones entre adults i infants que van recollir 16 bosses plenes de residus,
el 90% dels quals eren envasos. Entre els residus més estranys es va trobar una sabata,
una tapa de claveguera i un coixí.
1.12. Col·laboració en la organització de l'activitat “Comptant papallones per can
Morgat” el dissabte 7 de juny (activitat inclosa en el 2n dia de les papallones). Es va
realitzar una visita guiada per Lídia Salvanera (biòloga i educadora ambiental).
1.13. Organització dels camps de treball “Estany natura” conjuntament amb la
Coordinadora de Lleure del Pla de l’estany. Forma part de l'oferta de camps de treball per
a joves de la Generalitat de Catalunya i ha estat dedicat al coneixement de la
biodiversitat de l’Estany. Els 24 joves participants han estat acampats al municipi de
Porqueres, del 30 de juny al 14 de juliol. Limnos ha estat l’encarregat de la feina tècnica
dels camps amb diverses activitats de seguiment de fauna i flora.
1.14. Participació i difusió a la Marxa pel Clima el dia 21 de setembre organitzada per
voluntaris d'Avaaz de Banyoles.
1.15. Participació en el 10è Dia de l’Estany celebrat al Parc de la Draga de Banyoles el
28 de setembre amb una activitat familiar relacionada amb la tortuga d’estany. Un taller
adreçat a famílies per donar a conèixer les característiques i l’hàbitat de les tortugues
d’estany. La forta pluja va obligar a suspendre les activitats. Amb tot, més d'un centenar
de persones van assistir a l'acte.
1.16. Celebració del Dia mundial dels ocells a l’estany de Banyoles amb el concurs: saps
quin ocell és? Del 4 al 12 d’octubre al Museu Darder. Van participar-hi 22 persones. Van
resultar guanyadors Judith Corominas Florentin, d’Olot, en el nivell bàsic, i Gerard
Dalmau, de Girona, en el nivell mitjà.
1.17. Col·laboració en la temàtica de la marató fotogràfica sobre Biotecnologia 2014
durant la Setmana de la Ciència conjuntament amb el Centre de Recursos pedagògics del
Pla de l’Estany.
1.18. Presentació del llibre “Durmiendo con lobos. En busca del lobo ibérico”, d'Andoni
Canela, el dia 6 de novembre a la Sala d'Actes del Museu Darder.
1.19. Suport en l’organització de la xerrada “Tractat de lliure comerç entre EEUU i la UE:
com ens afecta?” el dia 8 d’octubre a Cal Drac. En Ramon Caralt, en Miquel Miras i en
Ramon Serna ens van explicar en què consisteix el tractat de lliure comerç (conegut per
les sigles en anglès TTIP) que estan negociant els governs dels Estats Units i la Unió
Europea i com ens afectarà a nivel de sanitat, energia i medi ambient.
1.20. Participació en la redacció d’una petita fitxa informativa sobre les campanyes de
protecció de l’Estany de Banyoles a la Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya
editada per IPCENA.
1.21. Presentació de la Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya el dissabte 20
de desembre a la Sala d'Actes del Museu Darder. Organitzava Limnos, IPCENA, Museu
Darder i Consorci de l'Estany. Hi van participar unes 12 persones.
1.22. Elaboració d’un nou tríptic informatiu sobre l’entitat LIMNOS,(1000 exemplars)
editat el novembre amb un format modern per a la realització d’una campanya de
captació de nous socis.
1.23. Revista La Llúdriga. Durant el 2014 només es publica una de les dues llúdrigues
previstes la corresponent al núm. 89 de l’octubre, perquè la del gener número 88 era la
segona corresponent al 2013 i es va comptabilitzar dins l’any anterior. Es continua oferint
l’opció de rebre-la en format digital per correu electrònic.
1.24. Al llarg de 2014, 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 9 articles. Els temes han estat: Aiguamolls i agricultura, TTIP,
Ocells a internet, Reforma energètica, multireferèndum, Lo riu és vida, Cremes solars,
prospeccions petrolieres i última crida.
1.25. Hem continuat les actualitzacions de les informacions del web de l’Entitat:
www.limnos.org amb 67 entrades publicades. Es continua amb l’enviament d’un butlletí

digital mensual com a mínim a través del sistema de mailing de la plataforma Mailchimp,
amb un total de 289 subscriptors del butlletí de Limnos amb una mitjana d’obertura de
correus superior al 30% i 58 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 842 amistats, 292 seguidors al twitter amb unes 496 piulades.

2. Àrea de defensa del patrimoni natural i conservació del medi ambient
2.1. Limnos s'adhereix al manifest del Centre Excursionista de Banyoles, del 31
d’octubre, a favor dels camins vells.
2.2. Manifest prou malbaratar aliments de la plataforma per l’aprofitament dels
aliments. aprofitemelsaliments.wordpress.com
2.3. Limnos s’adhereix a la declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya i som
una de les entitats que donem suport a la Jornada “La conservació del patrimoni natural
de Catalunya, problemàtica, anàlisi i oportunitats” realitzada el dissabte, 29 de març
2014 a l’Institut d’Estudis Catalans, amb assistència de Limnos a l’acte.
2.4. Limnos subscriu el comunicat del Grup de Defensa del Ter sobre les plantes de
purins, les seves problemàtiques i les seves oportunitats.
2.5. Limnos s’adhereix al manifest de les entitats ecologistes sobre el projecte d’El
BulliFoundation al Cap de Creus.
2.6. L’Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany (LIMNOS) i
l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) van presentar al·legacions a l’autorització
ambiental d’una activitat d’explotació ramadera al municipi de Cornellà del Terri. Les
dues entitats ecologistes s’oposen a l’ampliació de les granges existents fins que no hi
hagi una disminució de la quantitat de nitrogen dels aqüífers subterranis, especialment
en aquelles zones designades com a vulnerables per als nitrats. Les al·legacions han
estat rebutjades.
2.7. Nota de premsa sobre la reproducció de la cigonya blanca a Banyoles. Continua
funcionant amb èxit el projecte de reintroducció de cigonyes al Pla de l’Estany. La
mateixa parella de l’any passat de la zona de La Puda i Pla dels Estanyols de Banyoles ha
tornat a reproduir-se amb èxit amb 4 polls que ja fa setmanes que han abandonat el niu.
2.8. Nota de premsa en relació a la notícia apareguda després d’una trobada entre la
Directora General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya i representants
Polítics de Banyoles i Porqueres. A la trobada es va acordar que durant l’any 2015 el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya planificarà i
executarà un procés de participació ciutadana e informació sobre la protecció ambiental
de la conca lacustre de l’Estany de Banyoles.
2.9. Assistència de Limnos a l’aprovació en el Parlament de la resolució 740/X. El
passat 16 de juliol, el Parlament de Catalunya, va instar el Govern de la Generalitat "a
iniciar un procés de consulta amb els ajuntaments de l’estany de Banyoles i la seva conca
lacustre, amb la participació dels ciutadans i les entitats vinculades al territori, per tal
d’iniciar el procés de declaració d’una figura o figures de protecció especial adequades a
les característiques de l’àmbit, com a pas previ o complementari de protecció mentre no
se’n produeixi la declaració definitiva de parc natural".
2.10. Creació d’un grup de debat i treball intern sobre la posició de Limnos respecte a
les necessitats de protecció (figura o figures i límits) de l’espai natural de l’Estany de
Banyoles i tota la conca hidrològica associada. Es realitzen dues trobades.
2.11. S’envia una carta a la Generalitat denunciant la col·locació de trampes il·legals de
cranc a la riera de Can Morgat, fet detectat durant el cens de llúdrigues.
2.12. Nota de premsa demanant més dedicació a la conservació i manteniment de
l’Estany. L’entitat en una carta al soci fa una valoració de la temporada d’estiu, criticant
la manca de vigilants de l’Estany, i la continuïtat de problemes repetitius de cada any
com la presència de pescadors en zones prohibides, acampades, bretolades, deixalles a
l’entorn de passeres o camins i miradors abandonats sense gestió de la vegetació.

2.13. Comunicat sobre la notícia apareguda en relació al mal funcionament de la
Depuradora de Cornellà del Terri i una denúncia europea per incompliment de la
normativa ambiental de qualitat de l’aigua.
2.14. Tal i com va demanar LIMNOS, els serveis territorials del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat a Girona han resolt en data de 12 de desembre de 2014
que “la revisió del Pla especial de protecció, ordenació i restauració de l’entorn immediat
de l’estany de Banyoles s’ha sotmetre a avaluació ambiental atès que té efectes
significatius sobre els valors de la xarxa Natura 2000″. La resolució ja ha estat
comunicada a l’Ajuntament de Banyoles i segons es recull avui 13 de desembre al Diari
de Girona, l’avaluació ja ha estat encarregada a una empresa, Lavola, i que ja va
realitzar el “document ambiental per a l’adopció de la decisió prèvia d’avaluació
ambiental” i serà lliurada al gener del 2015.
2.15. Debat bé comunal i Pla especial del Club Natació Banyoles. Polèmica i resposta de
l'Ajuntament a través de la premsa en relació al nou conveni amb el CNB després que el
diari El Punt publiqués part del nostre article sobre el tema a la Llúdriga 89. Des de
Limnos reiterem que és un conveni que creiem que no beneficia el conjunt de la
ciutadania, que no té en compte la seva opinió com a propietària del bé comunal afectat i
que ni tan sols considera, en cap moment, que es tracta d’un espai natural.
2.16. Seguiment del projecte de les obres de la carretera de circumval·lació de l’Estany.
Elaboració d’una nota de premsa de crítica dels canvis esdevinguts al projecte aprovat
inicialment al mes de febrer.
2.17. Enviament d’una carta a les administracions competents demanant actuacions per
reduir la presència de visó americà a l’Estany de Banyoles. Es rep resposta però sense
concretar actuacions.
2.18. Limnos fa propostes als continguts que han de tenir els informes de sostenibilitat
ambiental que s’hauran d’elaborar en el POUM de Banyoles dins el període de consultes
al Pla d’ordenació urbanística municipal TM Banyoles Exp. OTAAGI20140182.
2.19. L’Associació de veïns de Corts perd el recurs contenciós-administratiu contra el Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines que preveia pels sòls del pla d'Avall la seva
classificació com de "protecció preventiva" per a futurs creixements industrials (i
conseqüentment també hem perdut el recurs contra el Pla Director Urbanístic del Pla de
l'Estany per la mateixa raó, encara que manca dictar sentència en aquest recurs). La
Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha desestimat
íntegrament el recurs contenciós administratiu contra aquella previsió del Pla Territorial.
Limnos va elaborar un document tècnic per donar suport el contenciós administratiu.

3. Àrea de promoció de la sostenibilitat ambiental i alternatives
ecològiques i socials
3.1. Col·laboració en la celebració del multireferèndum al Pla de l'Estany el dia 25 de
maig. Hi van participar 364 persones més els voluntaris de l’organització de diferents
entitats de la comarca.
3.2. Organització del Mes del Consum responsable al Pla de l’estany amb activitats
durant el mes de maig per conèixer i promoure actituds i iniciatives relacionades amb el
consum responsable, amb xerrades sobre consum de peix i hipoteques, un taller de
cuina, exposició i Festa del Comerç Just, visita a un productor agrícola ecològic i
projeccions de documentals i films sobre el fracking, conflictes socials i consum televisiu.
Organitzen: Ateneu Obert de la Dona, Banyoles Solidària, Can Butinyà-Comerç Just, Grup
de consum La Cistella, Limnos i Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Limnos va
encarregar-se d’un documental sobre el fracking i de la xerrada “Quin peix mengem?” La
xerrada va ser a càrrec de l’ANG i la IAEDEN, que van explicar el projecte SOS peix
(www.sospeix.org), i es va celebrar el 22 de maig al Museu Darder.
3.3. Col·laboració en la organització del debat “Com ho tenim això?”, celebrat el dissabte
28 de juny. Organitzat per Banyoles Solidària, la Cistella, Limnos, Procés Constituent,
ICV i CUP. Hi van intervenir com a ponents: Quim Brugué, Sònia Martín, Eugènia Carbó,
Jaume Soler i Dani Cornellà; i hi van participar una setantena de persones.

4. Àrea de projectes
4.1. Projecte de voluntariat ambiental 2014: El projecte de voluntariat ambiental
del 2014 ha estat una continuació de la línia iniciada el 2008. S’han realitat les següents
activitats:


Confecció del XXè Cens d’ocells aquàtics hivernants al Pla de l’Estany. Es va fer
durant el període del 10 al 20 de gener, el dia 11 a l’Estany de Banyoles i el seu
entorn, i també al riu Fluvià el dia 12, en col·laboració amb l’ANGx. Hi van
participar 10 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. 89 i al web, xarxes socials i premsa. Participen 13
persones.



Col·laboració a l'estand del Consorci de l'Estany a la Fira de Sant Martirià. Es
tracta d'un estand informatiu sobre amfibis i tortugues d’aigua a l’estany de
Banyoles organitzat pel Consorci de l’Estany. Es va estar donant informació de
Limnos (tríptics, revistes, calendaris, etc) i de la fauna de l’espai.



26 d’abril. Inspecció del projecte rius a l’Illa de Fares al riu Fluvià i sessió
d’anellament d’ocells.



Dissabte 8 de febrer i 13 de desembre seguiment de rastres de llúdriga.



Nit d'amfibis, el 23 de maig. Pocs amfibis, molta fred, i 3 assistents.



VII Cens visual de llúdriga. 20 i 21 de juny. No es va detectar cap llúdriga, 12
participants 11 punts de cens.



10 de maig. Inici de la revisió de caixes niu col·locades a l’Estany de Banyoles



Anellaments científics d’ocells a Can Morgat i Illa de Fares, i també en el Programa
Sylvia a La Puda

4.2. Es presenten dues propostes de projectes el 2014 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 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. A final d’any els dos projectes van ser acceptats i seran executats durant el
2015.
Concepte
Educació i sensibilització per a la conservació
dels espais humits amb presència de tortuga
d’estany (Emys orbicularis) a Catalunya.
Segona fase.
Naturalment, esport a l'Estany

Atorgat a A justificar
Limnos
Limnos

Total
del
projecte

7.432,86

7.907,24

39.841 €

22.832,09

23.532,09

38.780 €

En el primer projecte l’entitat promotora és la Fundació Emys i Limnos és la sòcia. És la
segona fase de la web www.tortugadestany.org, creada per sensibilitzar la població sobre
la importància de les zones humides com a reservori de biodiversitat, emprant la tortuga
d’estany com a espècie bandera.
El segon és un projecte de Limnos i l’Escola de Natura amb l’objectiu de conscienciar de
la importancia de conservar l’espai natura i fer-lo compatible amb la realització
d’activitats esportives.

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 amb els contactes amb la Xarxa de Custòdia del
Territori, dels quals som membres.
5.2. La Fundació Emys i Limnos han liderat, gràcies al suport del Departament de
Territori i Sostenibilitat, la creació d’una web dedicada a la tortuga d’estany. També han
col·laborat en la seva elaboració altres entitats vinculades a la conservació dels rèptils
catalans, com el Consorci de l’Estany de Banyoles, el Consorci de l’Estany d’Ivars i VilaSana, el CRARC, el CRT, i la Fundació Catalunya-la Pedrera.
5.3. Es posa en marxa la plataforma web de les Entitats Ambientals, la qual ha estat
impulsada per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) amb el suport del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Limnos forma
part d’aquest portal.
5.4. Es participa en un seguiment del deute de les administracions amb les entitats del
Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSAcat), i posteriorment es presenta un informe
amb el resultat de l’estudi.
5.5. Durant el 2014, 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.
5.6. Limnos tutoritza un Treball de Final de Grau en Biologia de l’alumne Laia Noguer
amb Títol del treball: Dieta i ús de l’hàbitat de la llúdriga (Lutra lutra) al Pla de l’Estany
5.7. S’han seguit fent reunions de junta, 2 en total i hem continuat els treballs
d’organització de l’arxiu de documentació diversa de l’Entitat.
5.8. S’obre un nou compte corrent en la banca ètica Triodos.
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’aconsegueix un ordinador de segona mà per l’entitat, des de la Universitat de
Barcelona en un pla d’informatització d’associacions.
Banyoles, febrer 2015

