RESUM DE LES ACTIVITATS DE LIMNOS DE L’ANY 2006
1.- Àrea de divulgació, educació ambiental, residus i activitats
1.1 Elaboració del cens anual d’aus aquàtiques hivernants, el dia 14 de gener al riu
Fluvià, entre la resclosa de Serinyà i l’Illa de Fares, i el dia 15 de gener per l’Estany de
Banyoles i zones del voltant i el Pla de Martís.
1.2 Confecció d’un informe sobre l’evolució de la contaminació per purins al Pla de
l’Estany i els continguts de nitrats en les aigües de diferents pobles de la comarca en
els darrers anys. Aquest treball va ser publicat a La Llúdriga núm. 69.
1.3 Balanç, publicat també a La Llúdriga núm. 69, sobre la generació de residus
municipals al Pla de l’Estany. Hi reclamàvem la impulsió de programes basats en el
sistema del “residu mínim” i del “porta a porta”, que han tingut bons resultats en alguns
municipis catalans.
1.4 El diumenge 9 d’abril, vam fer una activitat d’anàlisi de l’estat del riu Fluvià (d’acord
amb el Projecte Rius) a la zona de l’Illa de Fares, amb una sessió d’anellament
d’ocells.
1.5 Edició i distribució del prospecte de promoció de l’Entitat “Amb tu...guanyarem la
partida”, que té com a eix central el retorn de la llúdriga a l’Estany.
1.6 El 23 d’abril, diada de Sant Jordi, vam instal·lar una parada de venda de roses i
llibres i de distribució de material de l’Entitat, conjuntament amb membres de la
Plataforma No a la MAT.
1.7 El dia 20 de maig vam realitzar una activitat de neteja de deixalles a l’interior de
l’estanyol d’en Cisó. L’actuació va coincidir amb la celebració del Dia de l’Estany i es
va fer com a acte reivindicatiu i constructiu per demostrar què vol dir en realitat “netejar
l’estany”.
1.8 El dia 21 de juliol, es va fer el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició
del VI Concurs de fotografia de la natura, que aquest any estava dedicat als boscos i
que havia comptat amb una molt bona participació: 130 fotografies de 50 participants
diferents.
1.9 Convocatòria, conjuntament amb el Centre d’Estudis Comarcals i la Facultat de
Ciències de la UdG, del VII Concurs de fotografia de la natura per a l’any 2007, que
estarà dedicat en aquesta ocasió a l’aire.
1.10 El 22 de juliol a la tarda, vam fer la ja habitual Trobada d’estiu de socis. Vam
parlar d’una manera relaxada de diversos possibles projectes per dur endavant en un
futur immediat en relació a la protecció del medi ambient a la comarca i també vam
aprofitar per fer un bon berenar.
1.11 El dia 3 de setembre vam participar en la Festa de la Diversitat del barri de La
Farga de Banyoles; hi vam instal·lar una parada amb material de l’entitat i vam
aprofitar per difondre la campanya de promoció “Amb tu...guanyarem la partida”.
1.12 El dia 15 d’octubre vam fer la segona visita de control al tram de riu que tenim
adoptat al riu Fluvià. Hi vam fer un anellament d’ocells i la recollida de dades
corresponents a la inspecció de l’estat d’aquest tram de riu, que posteriorment van ser
trameses al Projecte Rius.
1.13 Confecció, al llarg de tot l’any, del Noticiari naturalista del Pla de l’Estany, amb el
recull de les diverses observacions de fauna aportades per diversos col·laboradors i
publicació dels resultats en la revista La Llúdriga i la pàgina web de Limnos.
1.14 Revista trimestral La Llúdriga. Hem editat els quatre números corresponents a
l’any 2006.
1.15 Al llarg de 2006, 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.
1.16 Hem continuat, també, les actualitzacions de les informacions que conté el web
de l’Entitat: www.limnos.org. A finals de 2006 hi ha un total de 161 subscripcions

actives de correu per web. Hem pogut constatar que la nostra adreça web ha continuat
tenint una bona quantitat de visites, els cinc apartats més consultats són:
 Concurs de fotografia de la natura, amb 3447 visites.
 Revista La Llúdriga, amb 1720.
 Observacions fauna 1r. trimestre 2004, amb 789.
 L’Estany de Banyoles i la seva conca lacustre com a zona humida
d’importància internacional, amb 789.
 Qui som i què fem, amb 721.
2.- Àrea de defensa del patrimoni natural
2.1 El 23 de febrer, conjuntament amb una trentena d’entitats ecologistes catalanes,
vam presentar a Barcelona un document en què sol·licitàvem la retirada del Pla
d’Infraestructures de transport de Catalunya (PITC) i demanàvem la redacció d’un nou
PITC sota les bases de les Directrius Nacionals de Mobilitat i el nou planejament
territorial, entre d’altres qüestions relacionades.
2.2 Oposició, conjuntament amb un grup de veïns de Serinyà, a la creació d’un
polígon industrial en aquest municipi. Es va fer, també, una recollida de signatures per
demanar la requalificació d’aquest sector urbanitzable industrial, que van ser
presentades a l’Ajuntament de Serinyà el dia 7 de març.
2.3 Conjuntament amb l’Associació de Veïns de Vilert, vam assistir a una reunió amb
el delegat de Medi Ambient a Girona en relació a la problemàtica de les extraccions
d’àrids al Fluvià a la zona de Vilert. Al llarg de l’any hem continuat fent el seguiment
d’aquest tema i hem presentat al·legacions a un nou projecte d’extracció en aquesta
zona de la comarca.
2.4 El mes de juny, vam tenir una reunió a l’Ajuntament de Sant Ferriol en què vam
tractar sobre la proposta que havia sorgit d’instal·lació d’una planta de triatge de
residus en aquest municipi i els vam passar informació dels valors naturals d’aquesta
zona i sobre la proposta de Parc Natural de l’Estany.
2.5 Presentació, conjuntament amb altres entitats ecologistes gironines, d’al·legacions
a la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000 (XN2000) realitzada per la
Generalitat de Catalunya. El 5 de setembre la Generalitat va aprovar definitivament la
proposta d’ampliació de la XN2000. Malauradament el Pla de l’Estany ha quedat
exclòs d’aquesta ampliació, de manera que finalment només formen part d’aquesta
Xarxa el PEIN de l’Estany de Banyoles, el PEIN de Rocacorba i la llera del riu Fluvià.
No s’hi han inclòs els dos espais que proposava Limnos: el Ritort i estanyols de Sant
Miquel de Campmajor i les valls del Terri i el Revardit.
2.6 Durant el mes d’agost, vam sol·licitar a l’Ajuntament de Banyoles un control més
efectiu de la contaminació acústica que provoquen els establiments de restauració i
d’oci nocturn del front de l’Estany que tenen terrasses a l’aire lliure i que es facin
respectar els límits de decibels que marca el Reglament d’Activitats de l’Estany (RAE).
2.7 Arran de la denegació per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona de
l’aprovació del pla parcial urbanístic UP5 (situat entre la Farga, Can Puig i la Ronda
Monestir), perquè no protegia prou la riera Canaleta, que se sumava a l’anterior
denegació per part d’aquesta mateixa Comissió del pla parcial de la UP8 (carretera de
Vilavenut), reclamem un pacte de ciutat pel futur urbanístic de l’Eix Farga-MonestirCan Castanyer per aconseguir per a aquesta zona una planificació urbanística
moderna, de qualitat, participativa i que preservi i potenciï el patrimoni que deriva de
l’aprofitament secular de l’Estany per part de la ciutat.
2.8 Suport a la Plataforma de la Vall de Miànigues i presentació, a principis de
novembre, d’una al·legació al Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de
Porqueres en què demanàvem l’aturada del procés de tramitació d’aquesta nova
normativa fins que s’aprovés el Pla director urbanístic del Pla de l’Estany, amb
l’objectiu d’evitar l’existència de plantejaments contradictoris. L’Ajuntament de
Porqueres ha fet cas, de moment, de les reclamacions i el mes de desembre va aturar
temporalment el POUM a l’espera del resultat dels treballs inicials del Pla director.

Malgrat aquesta aturada temporal, des de la Plataforma de la Vall de Miànigues i
Limnos continuarem reclamant la seva modificació en considerar que a la comarca hi
ha altres zones amb possibilitats de creixement i més ben comunicades i que no
generaran tants impactes ambientals i paisatgístics, com a la zona de Miànigues. El 17
de desembre, poc després de l’aturada del POUM, la Plataforma va organitzar una
caminada popular per les zones afectades que va reunir unes 200 persones.
2.9 A principis de desembre, vam fer constar a l’Ajuntament de Banyoles la nostra
oposició a la creació d’una pista d’atletisme al parc de la Draga, en considerar que
aquest equipament desvirtua completament el concepte inicial d’aquest parc, que
s’entenia com a espai a mig camí entre una zona verda i una natural. La creixent
tendència a concentrar usos i activitats diverses en aquest espai l’estan convertint en
un simple parc urbà, mancat dels valors naturals, culturals, paisatgístics i simbòlics
que estan a la base del projecte inicial.
2.10 Creació, juntament amb diversos usuaris d’horts i altres ciutadans, de la
Plataforma en Defensa dels Horts i els Recs de Banyoles, amb la intenció de sumar
esforços per evitar que l’actual creixement urbanístic de Banyoles destrueixi valors
naturals i patrimonials. La primera actuació de la Plataforma ha estat l’elaboració d’un
manifest en defensa dels horts i els recs de Banyoles, en què es demana a
l’Ajuntament de Banyoles, entre d’altres coses, que emprengui les actuacions
necessàries per preservar els horts vinculats a la xarxa de recs, i s’ha començat la
corresponent recollida d’adhesions a aquest manifest per part de les entitats que ho
vulguin i de signatures de suport per part de persones a títol individual.
2.11 Al llarg de l’any hem continuat el contacte amb la Plataforma No a la MAT, amb
participació en activitats i manifestacions que s’han anat organitzant i assistència a
reunions. També hem fet el seguiment de les notícies que han sorgit sobre aquesta
impactant infraestructura i n’hem fet difusió a la revista La Llúdriga. Cal tenir present
que, segons el nou traçat presentat per la Generalitat el mes d’agost, hi continua
havent tres municipis del Pla de l’Estany afectats per aquest projecte: Palol de
Revardit, Cornellà del Terri i Vilademuls.
Respostes a al·legacions o escrits presentats
-Durant el mes de febrer, vam rebre de l’Ajuntament de Banyoles un escrit de resposta
a dues cartes que els havíem fet arribar el mes de novembre de l’any anterior on els
demanàvem aclariments sobre els següents temes: la celebració de casaments a
l’Estany i la moció aprovada per l’Ajuntament sobre els drets dels animals.
L’Ajuntament no ens ha aclarit res de nou per a cap de les dues qüestions que els
plantejàvem.
-L’Ajuntament de Banyoles va rebutjar la major part de les al·legacions que els havíem
presentat el desembre de 2004 a l’aprovació inicial del Pla parcial de la carretera de
Vilavenut (UP8), situat entre Can Puig i la Ronda Monestir i que feien referència
bàsicament a la protecció de la xarxa de recs i el seu patrimoni associat. Lamentem
que el projecte definitivament aprovat no permeti protegir de forma integral aquest
patrimoni de tots. Continuarem demanant a l’Ajuntament de Banyoles que modifiqui la
UP8 i que el projecte d’urbanització final permeti incorporar el patrimoni vinculat a la
xarxa de recs.
La llúdriga torna a l’Estany de Banyoles
Ha estat, sens dubte, la bona notícia de l’any 2006 i el millor incentiu per no defallir en
la defensa del nostre patrimoni natural més proper i estimat. Aquest entranyable
mustèlid aquàtic ha tornat a l’Estany de Banyoles després de més de 50 anys d’haverne desaparegut. El mes de maig, vam fer la primera troballa d’unes restes
d’excrements de llúdriga a la riera d’en Morgat i posteriorment hem continuat trobantne en d’altres punts. Un detall complet d’aquesta bona notícia per al medi ambient de
la nostra comarca ha estat publicat a La Llúdriga núm. 71.

3.- Àrea de relació amb altres entitats, seguiment de qüestions que afecten el
medi ambient i organització
3.1 Participació, el dia 20 de gener, en una xerrada organitzada per IC/V en què vam
parlar sobre temes generals de medi ambient a la comarca: parc natural, pla director
comarcal, contaminacions aigües per nitrats, etc.
3.2 Assistència a les dues primeres reunions, organitzades pel DARP de la
Generalitat, sobre el Pacte territorial del món rural de Catalunya.
3.3 Adhesió al manifest inicial de la campanya de reducció de residus Fem el primer
pas, entitats catalanes per la reducció de residus, que promou la Plataforma Cívica per
la Reducció de Residus i distribució d’informació sobre aquesta campanya entre
diferents entitats de la comarca.
3.4 Assistència, el 25 de març, a l’Assemblea de la Federació Ecologistes de
Catalunya. Al llarg de l’any hem continuat mantenint el contacte amb la Federació.
3.5 Entrevista i reportatge sobre Limnos, publicats a la revista Nat del mes de maig.
3.6 L’11 de juny, vam assistir com a entitat fundadora a la presentació a Girona del
Centre per a la Sostenibilitat Territorial, que vol ser un referent dins l’àmbit català de la
nova cultura del territori.
3.7 Reunions el 6 de setembre amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el
19 del mateix mes amb Iniciativa per Catalunya-Verds (IC/V), a petició d’aquests grups
polítics, per parlar dels temes relacionats amb el medi ambient de la ciutat de Banyoles
i la comarca del Pla de l’Estany, en vistes a la preparació del programa electoral
d’aquestes formacions polítiques per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2006.
3.8 Sol·licitud d’una subvenció de 12.344,00 € a la Fundació Territori i Paisatge de
Caixa de Catalunya per a la redacció d’un Pla de gestió de la Reserva de Fauna
Salvatge de l’Illa de Fares. El projecte el portaran a terme quatre estudiants de
Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.
3.9 Participació en la confecció d’un estudi, que ha iniciat el mes de desembre la
Plataforma Defensem el Territori, sobre els valors naturals de la riera Casinyola (que
neix prop del nucli de Galliners i desemboca al Fluvià al costat de Bàscara), afectada
pel traçat previst del Tren d’Alta Velocitat (TAV), que passaria just per sobre de la riera
entre el nucli de Vilademuls i el de Bàscara. La finalitat de l’estudi és tenir més
fonaments per donar suport a la proposta de traçat del TAV entre Vilademuls i Pontós,
que fa el Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA).
3.10 Al llarg de l’any, hem mantingut diverses reunions amb diferents administracions,
comarcals especialment. Cal remarcar les trobades amb el Consorci de l’Estany sobre
l’estat d’execució del Projecte Life de l’Estany de Banyoles. 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.
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 de 2006. 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 Durant l’any, hem seguit incorporant publicacions a la biblioteca de l’Entitat. En
total han estat: biblioteca 15 llibres; hemeroteca 33 volums de 15 títols diferents i 56
butlletins de 24 títols diferents.
3.13 Al llarg de l’any 2006, 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 amb que comptem
als locals de l’Escola de Natura de Banyoles.
El Pla de l’Estany, 31 de desembre de 2006

