PROPOSTES DE LIMNOS PER AL 2003
Defensa del Patrimoni Natural, gestió d’espais i continuació de temes iniciats anteriorment
Espais PEIN de la comarca
-Espolla i Rocacorba: fer el seguiment del que pugui aprovar la Generalitat en relació a aquests espais;
afegir-nos a les reclamacions de protecció que es vagin fent, o fer-les nosaltres, i controlar les agressions
que es puguin produir en aquestes zones. Pel que fa a la zona d’Espolla, cal insistir perquè s’hi col·loquin
plafons informatius sobre les seves especials característiques.
-Estany: continuar treballant per aconseguir Parc Natural per a la conca lacustre de l’Estany.
-Informar sobre què representa la inclusió en el conveni Ramsar de les zones incloses en el PEIN de la
conca lacustre de l’Estany. Vetllar perquè ser espai Ramsar no esdevingui solament una bonica etiqueta,
sinó que impliqui anar cap a una real major protecció d’aquestes zones. Treballar perquè, més endavant,
es puguin incloure també dins el Ramsar altres espais de la conca lacustre no inclosos en el PEIN, com
ara els estanyols de Sant Miquel de Campmajor
-Insistir amb els ajuntaments perquè es col.loquin 3 zones de boies per limitar l’accés d’embarcacions als
punts més tranquils per a la fauna fixa o migratòria.
-Insistir perquè es faci el pla de gestió de l’Estany.
-Seguiment de temes concrets: variant oest, carril bici, control de les actuacions que es facin per al
mundial de rem del 2004, control de l’estat de la població de la falguera Thelypteris, proposta d’eliminació
de l’abocador de runes de l’hort del Castell i restauració d’aquest indret.
-Activar el tema de la reintroducció de tortugues o cigonyes a l’Estany.
-Control de les activitats que es proposin fer al llarg de l’any a l’Estany que el puguin afectar d’alguna
manera.
-Insistir amb els ajuntaments perquè incrementin la informació sobre les activitats que es poden o no es
poden fer a l’Estany i la vigilància.
-Fer propostes als ajuntaments per a la col·locació d’informació ambiental o de fauna i flora als voltants de
l’Estany i dels altres punts de la conca lacustre.
-Continuar el debat intern nostre sobre els usos de l’Estany.
Seguiment de diversos temes relacionats amb el medi ambient
-Notícies que vagin sortint sobre TGV, transgènics, contaminació d’aigües per nitrats, Pla Hidrològic
Nacional, transvasament d’aigües del Roine; seguiment de l’estat del riu Terri o d’altres rius de la
comarca; control de l’evolució de l’ampliació de la zona industrial de Melianta; seguiment de la
reclamació de solucions a la contaminació de la riera Canaleta.
-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, com ara la construcció d’una variant
de la carretera d’Esponellà.
Altres
-Participació en els fòrums i difusió de l’Agenda 21 de Banyoles.
-Treballar per la conservació o recuperació de les zones d’horts i els recs, tenint especial cura dels punts
que puguin quedar afectats per creixements urbanístics.
-Continuar els treballs i els contactes per dur la gestió de la zona de l’Illa de Fares.
-Projecte rius: Fer el control dos cops a l’any (primavera i tardor) del tram de Fluvià que tenim adoptat .
Educació ambiental, residus i activitats
Educació ambiental
-Edició d’un tríptic de la sèrie els nostres amics. En aquesta ocasió, el tema són les aranyes. Per a una
propera edició, serien tema possible els ratpenats. Caldrà buscar el material gràfic adient (fotografies).
Residus
-Reclamació de solucions per a la problemàtica creada per l’excés en la producció de purins a la
comarca i seguiment de les iniciatives que es puguin prendre en relació a aquest tema.
-Control de la utilització de la deixalleria comarcal i reclamació del servei de deixalleria ambulant per
part del Consell Comarcal.
-Estar al cas i denunciar, cas que en sapiguem, punts d’abocaments incontrolats a la comarca,
especialment de runes o residus de construcció (inerts). Estar al cas de les propostes que faci el Consell
Comarcal sobre l’emplaçament d’un nou abocador de residus sòlids inerts.
-Edició de material, accions o confecció d’articles per fomentar la reducció i la reutilització dels
residus.
-Reclamació de la posada en funcionament de la recollida de matèria orgànica a la comarca.

Activitats
Ornitologia
-Confecció de més caixes niu.
-Confecció anuari ornitològic comarcal i recollida de dades sobre fauna en general.
-Activitats amb escoles o altres persones interessades: col.locació de caixes niu i menjadores en diversos
punts, cens oreneta cuablanca, sortides ornitològiques per la comarca o altres zones interessants,
xerrades o projeccions de diapositives sobre temes ornitològics.
-Xerrades o projeccions de diapositives relacionades amb temes de medi ambient i espais naturals.

-Sortides matinals per punts d’interès de la comarca.
-Sortides a parcs naturals propers: Zona Volcànica de la Garrotxa, a la tardor.
-Organització, conjunta amb el Centre d’Estudis Comarcals i la Facultat de Ciències de la Universitat de
Girona, del III concurs de fotografia de la Natura, sobre les roques i el paisatge geològic.i previsió de
tema per al concurs del 2004.
Relació amb altres entitats, promoció de Limnos i organització interna
-Col·laboració en l’edició d’enguany de Festa la Nit, organitzant alguna activitat alternativa d’oci nocturn
per al jovent.
-Fer propostes, relatives a medi ambient, a ajuntaments i grups polítics comarcals per als diferents
programes que han de preparar per a les eleccions municipals del 2003. Una de les principals propostes a
fer és que s’elabori un pla director urbanístic a nivell comarcal.
Coordinació del moviment ecologista
-Implicar-nos com més sigui possible en la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya.
Promoció de Limnos i organització interna
-Muntar parada per Sant Jordi.
-Possibilitats de muntar la barraca de neteja de gots a les Festes de Sant Martirià d’enguany.
-Manteniment, actualització i millora de la pàgina web de l’Entitat.
-Edició d’un nou tríptic de promoció de l’Entitat.
-Organitzar una trobada de socis, lúdica i de reflexió, a l’estiu.
-Continuar la publicació d’articles a L’Ham.
-Continuar l’edició trimestral de la revista La Llúdriga, tenint present l’especial 15è aniversari, que ha de
sortir a la primavera.
-Obertura del local de l’Entitat, per a consultes o trobades, els dimecres, de 6 a 8 de la tarda. (A causa del
canvi de local que haurem de fer arran de les obres a l’edifici del Museu Darder, aquesta previsió d’horari
pot variar.)
-Continuar la reorganització de l’arxiu de Limnos.
-Mantenir el ritme de difusió a premsa de les accions que fem.
Urgent: cal fer el repartiment de les diverses tasques de l’Entitat entre els diferents membres de
Junta o altres socis que hi puguin col·laborar.
Cal intensificar la promoció de Limnos, especialment entre els joves.
Cal trobar nous socis o col·laboradors especialistes en temes concrets: dret, enginyeria,
urbanisme, periodisme...
SI NO HI HA MÉS COL·LABORADORS, HAUREM D’ESTABLIR UN ORDRE DE PRIORITATS PER A
L’EXECUCIÓ DE LES PROPOSTES EXPOSADES

