MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2018

LIMNOS- EdC
Associació de Defensa del Patrimoni Natural
del Pla de l’Estany - Ecologistes de Catalunya –

RESUM DE LES ACTIVITATS DE LIMNOS
ANY 2018
1. Àrea de divulgació, educació ambiental i activitats.
1.1. Organització, conjuntament amb el Consorci de l’Estany i el Museu Darder,
d’una activitat amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Zones Humides.
El diumenge 4 de febrer es va fer una visita al nou itinerari del Pla dels Estanyols
amb l’assistència de 65 persones.
1.2.

Participació en els Versots del Carnestoltes de Banyoles el 2 de febrer.

1.3. Xerrada sobre el patrimoni natural del Pla de l’Estany a l’Escola d’Adults el
13 de febrer.
1.4. Organització d’un Curs d’identificació de papallones diürnes del 24 d’abril
al 16 de juny de 2018, amb 1 sessió teòrica i 4 sortides de camp, conjuntament
amb el Museu Darder. Hi van participar 14 persones.
1.5. Inauguració el 22 de juny de l’exposició i lliurament de premis del XVIIè
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 “Rius, recs i rieres”. Les fotografies han estat
exposades al Museu Darder al llarg de l’estiu. La participació ha estat de 75
persones que han enviat un total de 216 fotografies digitals. El primer premi, de
400 euros, ha estat per a Antonio Saez Cambredo i la fotografia titulada “Merla
d’aigua” feta al Berguedà. El premi de 250 euros a la millor fotografia obtinguda
al Pla de l’Estany ha estat per a Jaume Llorens Bach, amb la fotografia “Fulla i
fins d’un rec” realitzada a Banyoles; i a la millor fotografia realitzada per un soci
de les entitats ha estat per a Jaume Planas Pujadas, amb la fotografia “Fluvià”
feta a Besalú.
1.6. Convocatòria del XVIIIè Concurs de fotografia de la natura per al 2019,
organitzat conjuntament amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB),
el Museu Darder i la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona (UdG), amb
la temàtica: “Estructures geològiques”.
1.7. Organització del 5è camp de treball “Estany natura”, conjuntament amb la
Coordinadora de Lleure del Pla de l’estany i en el marc dels camps de treball per
a joves, promoguts per la Generalitat de Catalunya, dedicat a l’estudi de la
biodiversitat de l’Estany i a la realització de diverses feines de manteniment
d’elements de l’entorn natural. Hi han participat 24 joves d’entre 14 i 17 anys,
durant 14 dies del 3 al 17 de juliol. Limnos s’ha encarregat dels aspectes tècnics
del treball: neteja de deixalles d’un tram del riu Terri, eixamplament i millora de
l’entrada i el camí a la punta Cuaranya, participació en l’ampliació de la tanca de
l’observatori de la llacuna de Margarit (Can Morgat) i seguiments de fauna amb
la col·laboració del Consorci de l’Estany. El camp gaudeix d’una valoració molt
positiva per part dels participants.
1.8. Participació en el 14è Dia de l’Estany, celebrat al Parc de la Draga de
Banyoles el 23 de setembre, amb un taller familiar relacionat amb la tortuga
d’estany, i un alliberament de 5 tortugues a la llacuna de Casa Nostra. Hi va
haver una nombrosa assistència de famílies, amb molts nens i nenes.
1.9. Organització d’un curs d’identificació d’arbres, arbusts i lianes del 6 de
setembre al 18 d’octubre, amb 6 sessions teòriques i quatre sortides de camp, de
les quals només se’n van fer dues per indisposició del botànic expert que

impartia el curs. Hi van participar
conjuntament amb el Museu Darder.
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1.10. Col·laboració en l’organització de la marató fotogràfica de la setmana de la
ciència amb el centre de recursos educatius del Pla de l’Estany, enguany
dedicada a la nanociència.
1.11. Col·laboració amb el contingut d’un plafó del riu Terri elaborat per
l’Ajuntament de Cornellà del Terri.
1.12. Participació a la Fira d’Hivern de Porqueres amb una parada informativa.
1.13. Revista La Llúdriga. Durant el 2018 no s’ha publicat cap número de la
revista, que queda pendent per al gener de 2019.
1.14. Al llarg de 2018, 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 12 articles amb temes com ara: els ossos polars
i el canvi climàtic, la veritat de la cacera, medi ambient i salut en urbanisme, els
jocs naturalistes didàctics, arbres catedrals, plantes intel·ligents, malalties dels
amfibis, eliminació de plàstics d’un sòl us, ossos al Pirineu, l’educació ambiental,
el patrimoni etnològic dels horts i recs, i sobre la inconsciència viral.
1.15. Hem continuat amb el manteniment de les informacions del web:
www.limnos.org. Es continua l’enviament d’un butlletí digital mensual com a
mínim a través del sistema de mailing de la plataforma Mailchimp, amb un total
de 335 subscriptors del butlletí de Limnos, amb una mitjana d’obertura de
correus d’entre el 32 i el 54%%, i entre 2.8 i 11.4 % de clics als enllaços. També
Limnos, a facebook, ha assolit els 1091 m’agrada, i tenim 549 seguidors a
twitter.
2. Àrea de defensa del patrimoni natural i conservació del medi ambient:
2.1. Difusió del comunicat d’EdC en què demanaven la recuperació del
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la creació de
l’Agència Catalana de la Natura.
2.2. El mes de març, demanem per carta a l’Ajuntament de Banyoles que es
tornin a plantar els arbres talats vora l’estany i demanem, també, més protecció
per als arbres amb l’aprovació d’una ordenança de protecció de l’arbrat. Aparició
a premsa de la notícia.
2.3. Participació en una trobada amb el propietari del Castanyer de Sant
Nicolau (arbre monumental) i Forestal Catalana per parlar de la gestió de l’espai.
Establiment d’un acord verbal de custòdia amb el propietari per fer un plafó a
l’entrada de l’espai i promoure la protecció del prat i dels castanyers de la zona.
2.4. Demanem a l’Ajuntament de Banyoles que tregui els carpins de la Font de
Can Puig.
2.5. Després que la platja d’Espolla s’omplís de nou els més d’abril, es va
agreujar l’impacte ocasionat per les visites a l’espai. Limnos va fer una nota de
premsa i intervencions en mitjans de comunicació locals.
2.6. Limnos i Naturalistes de Girona denuncien, a agents rurals i premsa, un
abocament directe de purins al Gorg Blau de Vilademuls produït el dia 18 o 19 de
maig.
2.7. Demanem la màxima protecció de l’arbrat al voltant de l’Estany. El més
d’octubre vam fer una nota de premsa en què anunciàvem que s’està elaborant
un inventari d’arbres del front de l’Estany.

2.8. Seguiment de projectes i actuacions a la comarca: tala d’arbres a la
resclosa de Serinyà; tala d’arbres a Puig Clarà; seguiment zona d’Espolla;
abocament a Serinyadell; estat passera a l’estanyol de la Puda; obres al paratge
dels Desmais; Pla director de la bicicleta...
2.9. Donem suport a la Marxa pel Clima, celebrada a Barcelona el 10 de
novembre.
2.10. Participació en la reactivació de la Plataforma Salvem SotaMonestir per
aconseguir la conservació dels horts i recs de Banyoles, i participació en
l’elaboració d’articles divulgatius, en la parada per Sant Jordi i en reunions de
debat amb l’ajuntament.
2.11. Demanem una reducció de les previsions de creixement del POUM de
Banyoles i garantir la conservació de les hortes i els recs. Presentem un conjunt
d’al·legacions al planejament urbanístic de Banyoles.
3. Àrea de promoció de la sostenibilitat ambiental i alternatives
ecològiques i socials
3.1. Participació en l’organització del Cicle de Consum responsable del Pla de
l’Estany, conjuntament amb altres entitats de la comarca, durant el mesos d’abril
i maig de 2018. La temàtica va tocar aspectes com el malbaratament alimentari,
es va passar el documental Taste the Waste; es va fer la Festa del comerç Just i
tallers i xerrades sobre cuinar responsablement, les criptomonedes, els tints
naturals, Som Energia, desnonaments i salut mental, i una taula rodona sobre
dona, salut i consum responsable.
•

Divendres 4 de maig. Presentació de Som Mobilitat, la cooperativa que
treballa per una mobilitat més sostenible, al Museu Darder.

•

26 de maig: Xerrada: Per què ser vegà? Al Museu Darder. A càrrec de
David Funosas de Limnos.

3.2. Participem del projecte Reciclos, una prova pilot celebrada al Pla de
l’Estany per fomentar el reciclatge. Els participants poden fer donatius a una
ONG amb la moneda virtual obtinguda a partir de reciclar correctament
4. Àrea de projectes
4.1. Projecte de voluntariat ambiental 2018: S’han realitzat les següents
activitats:
•

Confecció del XXIVè Cens d’ocells aquàtics hivernants al Pla de l’Estany. El
dia 14 de gener es va fer el cens a l’Estany de Banyoles i el seu entorn, i
també al riu Fluvià el dia 13. Hi van participar 12 persones, que van
assistir a les sortides organitzades o col·laborar enviant observacions
d’ocells fetes en aquestes zones. El resum de les observacions es va
publicar a La Llúdriga i al web, xarxes socials i premsa.

•

XIè Cens visual de llúdriga, dies 15 i 16 de juny. Hi va haver 19
participants i es va poder fotografiar i veure una llúdriga.

•

Revisió de caixes niu col·locades a l’Estany de Banyoles.

•

S’han fet 10 sessions d’anellaments científics d’ocells en el Programa
Sylvia a La Puda.

4.2. Desenvolupament d’un projecte de Servei Comunitari amb alumnes de
l’IES Brugulat de Banyoles.
4.3. Projecte de revisió i millora del contingut de l’apartat de patrimoni natural
del web del Museu Darder de Banyoles.

4.4. Projectes educatius en el marc la concessió de subvencions del Tercer
Sector Ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d’educació i
sensibilització ambiental en règim de col·laboració atorgats el 3 de desembre de
2018 pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
•

4.2.1. Projecte d’educació ambiental “Foment de l’educació i
conscienciació ambiental en favor de la preservació de les zones humides
amb tortuga d’estany a Catalunya”. Presentat per la Fundació Emys com a
entitat promotora i Limnos com entitat sòcia. Projecte pressupostat en
42.995.20 euros que ha estat subvencionat amb un ajut de 38.995.20
euros. El pressupost a justificar de Limnos és de 5102,60 dels quals rebem
un ajut de 5102,60 euros.

•

4.2.2. Projecte Paisatges Salvats. Presentat pels Naturalistes de Girona
(ANG), Limnos i la IAEDEN-Salvem l’Empordà com a entitats sòcies.
Projecte pressupostat amb més de 45.794.50 euros que ha estat
subvencionat amb un ajut de 39.995,50. El pressupost a justificar de
Limnos és de 3.272 dels quals rebem un ajut de 3.030 euros.

5. Àrea de relació amb altres entitats, seguiment de qüestions que
afecten el medi ambient i organització interna
5.1. Col·laboració en un projecte de l’Institut Pere Alsius on alguns alumnes
preparaven anuncis per a Organitzacions sense afany de lucre per ser emesos
per Radio Banyoles.
5.2. S’han realitzat reunions amb l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci de
l’Estany en relació a la temàtica dels arbres.
5.3. Des de l’AFA de Serinyà ens han ofert que Limnos sigui l’entitat receptora
dels donatius del seu calendari solidari per al 2019.
5.4. Participació en la resposta del qüestionari del Baròmetre 2018 del Tercer
Sector Ambiental de Catalunya.
5.5. L’Associació de consum responsable La Cistella, amb la qual Limnos havia
col·laborat en els seus inicis, es dissol i fa donatiu del seu fons documental i el
patrimoni econòmic per un total de 220,71 euros a Limnos.
5.6. Es va signar un conveni de col·laboració amb l’IES Brugulat per realitzar
un projecte de Servei comunitari per als alumnes de 3r o 4t d’ESO per al 2018.
5.7. Col·laboració amb diversos estudiants que volien fer treballs de recerca
sobre temes ambientals.
5.8. 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. S’ha fet difusió de diverses campanyes i notes de premsa
elaborades per la Federació. També hem continuat amb els contactes amb la
Xarxa de Custòdia del Territori, la Xarxa de Voluntariat Ambiental i l’Observatori
del Tercer Sector Ambiental.
5.9. Durant el 2018 s’han realitzat tres reunions de Junta (12 maig, 15
setembre i 15 de desembre), altres tasques s’han desenvolupat a traves del grup
de correu electrònic de la Junta.
5.10. Hem seguit incorporant publicacions a la biblioteca de l’Entitat,
especialment interessants han estat els manuals de Gestió d’hàbitats de la
Diputació de Barcelona. La biblioteca de Limnos està incorporada al Centre de
Documentació del Museu Darder i està disponible per a consultes.
Banyoles, febrer de 2019

