RESUM DE LES ACTIVITATS DE LIMNOS DE L’ANY 2008
1.- Àrea de divulgació, educació ambiental, residus i activitats. Projecte voluntariat
ambiental
1.1 Confecció del XIV cens d’ocells aquàtics hivernants al Pla de l’Estany. Es va efectuar el dia
13 de gener de 2008, a l’Estany de Banyoles i zones del seu entorn, així com al Pla de Martís i
al riu Fluvià, des de la resclosa de Serinyà fins a Fares, ja a la comarca de La Garrotxa. Els
resultats, en general, van ser satisfactoris i el resum de les observacions es va publicar a La
Llúdriga núm. 76.
1.2 Organització, conjuntament amb el Consorci de l’Estany i la col·laboració del Museu
Darder-Espai d’Interpretació de l’Estany, d’activitats dedicades a explicar el nostre patrimoni
natural, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Zones Humides. Es van realitzar
durant el cap de setmana dels dies 2 i 3 de febrer i hi van assistir cap a cent persones en total.
Dissabte dia 2 al matí, a les instal·lacions del Museu Darder, hi va haver un total de set
xerrades, a càrrec de diferents ponents, sobre temes relacionats amb el medi ambient i els
espais naturals de la comarca. Diumenge dia 3 al matí, es va fer una passejada per la zona del
riu Fluvià, des de Crespià fins la resclosa de Serinyà, amb visites a l’ermita de Sant Miquel de
Roca i el jaciment paleontològic d’Incarcal.
1.3 Actes de celebració del 20è. aniversari de Limnos. Van consistir en un sopar després de
l’assemblea general de socis del dia 27 de gener i una xerrada-debat el dia 29 de febrer al
Museu Darder en què es va fer un repàs pels 20 anys d’història de l’entitat i es va comentar el
paper de l’ecologisme en els temps actuals.
1.4 Presentació d’un bloc de foto denúncia a Internet. Des d’aquest any, es poden enviar
fotografies d’impactes o problemàtiques ambientals a l’adreça: http://www.foto-denuncialimnos.blogspot.com/
1.5 Inspecció a la primavera, durant el mes d’abril, i a la tardor, durant l’octubre, de la qualitat
del riu Fluvià (dins el Projecte Rius) en l’espai de l’Illa de Fares, amb seguiment dels ocells de
la zona. La visita del 5 d’octubre, va ser també una activitat inclosa en la 3a. setmana de la
Custòdia del Territori al Pla de l’Estany.
1.6 Celebració, el dia 17 de maig, de la 1a. Nit d’Amfibis a l’Estany de Banyoles. Unes 15
persones van assistir a l’activitat, que va consistir en una sortida nocturna per observar els
diferents tipus d’amfibis que hi ha a l’Estany i també altra fauna nocturna.
1.7 Participació en la Primera Fira del Medi Ambient, que es va fer els dies 5,6 i 7 de juny a
Banyoles. Es va muntar una parada a l’interior del Pavelló firal amb informació de l’entitat i
s’havia organitzat una sortida de fauna urbana (que va haver de ser anul·lada a causa de la
pluja) dins la programació de la Fira. També es va fer una xerrada sobre transgènics, diumenge
al matí, al Museu Darder.
1.8 Divendres 4 de juliol, al Museu Darder, es va fer el lliurament de premis i la inauguració de
l’exposició del VIIIè Concurs de fotografia de la natura, organitzat conjuntament amb el Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles i la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, dedicat
enguany a la “contaminació i els problemes ambientals”. Una selecció de trenta de les
fotografies presentades a concurs ha estat exposada i s’ha pogut visitat al Museu Darder
durant els mesos de juliol i agost.
1.9 Convocatòria amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i la Facultat de Ciències de
la Universitat de Girona del IX Concurs de fotografia de la natura per al 2009, amb el lema “els
ambients rurals”.
1.10 Trobada de socis d’estiu, amb berenar, el dia 26 de juliol. Com ja és habitual, vam fer
aquesta reunió estiuenca per parlar d’una manera més distesa dels problemes ambientals de la
comarca.

1.11 Confecció, al llarg de l’any, del Noticiari de fauna del Pla de l’Estany, amb el recull de les
diverses observacions de fauna aportades per diferents col·laboradors i publicació dels
resultats en la revista La Llúdriga i la pàgina web de Limnos.
1.12 Revista trimestral La Llúdriga. Enguany hem editat quatre números del butlletí: 76, 77, 78 i
79, corresponents a la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern, respectivament.
1.13 Al llarg de 2008, 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.
1.14 Hem continuat, també, les actualitzacions de les informacions que conté el web de
l’Entitat: www.limnos.org. A finals de 2008 hi ha un total de 90 subscripcions actives de correu
per web (dels 200 correus registrats), després d’una revisió del llistat de subscriptors. Hem
pogut constatar que la nostra adreça web ha continuat tenint una bona quantitat de visites, els
cinc apartats més consultats són:
1.Bases i resultats Concurs de Fotografia de la Natura: 6523 visites.
2.Revista La Llúdriga: 3375 visites.
3.Qui som i què fem (des de 2005-12-9): 2650 visites.
4.L’Estany de Banyoles i la seva conca lacustre com a zona humida d’importància internacional
(des de 2003-12-14): 2383 visites.
5.Propostes ambientals de les entitats al Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany (des de
2007-6-7): 1375 visites.
Projecte voluntariat ambiental
Durant el 2008 s’ha desenvolupat un projecte de voluntariat ambiental del programa VOLCAM
de l’Obra Social de la Caixa Mediterrani dedicat al seguiment de la població de llúdriga i de les
caixes niu per a ocells de la comarca del Pla de l’Estany. L’activitat, subvencionada amb
2000,00 euros, s’ha desenvolupat de maig a octubre i hi han col·laborat entre 15 i 20 voluntaris
ambientals i hi han participat més de 80 persones en total. Les activitats realitzades han estat:
- Una jornada de formació al juny.
- 3 sessions de seguiment de rastres de llúdriga.
- 3 sessions de seguiment de caixes niu i anellament de pollets.
- 1 taller de construcció de menjadores i caixes niu celebrat en el Dia Mundial dels Ocells el
4 d’octubre amb una nombrosa participació i amb la col·laboració del Consorci de l’Estany.
- 1 jornada d’instal·lació de menjadores.
- Sessió de col·locació de càmeres nocturnes.
- Primer cens de llúdriga a l’Estany de Banyoles.
- Presentació dels resultats del programa de voluntariat a Banyoles i a València en les
Jornades del programa VOLCAM.
- Edició d’un fulletó de promoció del voluntariat per al 2009 i d’un blog específic.
El resultats del programa han estat tot un èxit, no només per la participació, sinó pels resultats
obtinguts. Es va poder fotografiar una llúdriga a l’Estany i en el cens se’n va poder veure una
altra; s’han localitzat rastres de llúdriga a tot l’entorn de l’Estany durant tot l’any, s’han construït
unes 60 caixes niu i 5 menjadores, s’han revisat 15 caixes niu i s’han anellat 34 polls.
2.- Àrea de defensa del patrimoni natural
2.1 El dia 13 de març, es van presentar unes al·legacions a la proposta de resolució de
l’expedient de sol·licitud d’autorització ambiental d’una extracció d’àrids a El Pi de Vilert. Es va
sol·licitar la denegació de la corresponent autorització.
2.2 Sol·licitud a l’Ajuntament de Banyoles perquè controlés uns abocaments que es produïen
en una bassa surgent de Mas Usall, que correspon al mateix sistema que alimenta el Pla
d’Usall i Espolla.
2.3 Després de la revisió del projecte de traçat de la línia de 132Kv, que va de Serinyà a Santa
Llogaia d’Àlguema, al seu pas per la comarca del Pla de l’Estany, s’ha demanat als
departaments de Medi Ambient i d’Indústria de la Generalitat que estudiïn la possibilitat d’una
segona alternativa de traçat més al nord, adossada a la N-260 i amb possibilitats de
soterrament, per tal de no afectar el riu Fluvià i els hàbitats d’especial interès inclosos dins la
Xarxa Natura 2000. El seguiment d’aquesta problemàtica ha continuat al llarg de l’any i no es

descarta la possibilitat de realitzar algun tipus de mobilització, conjuntament amb els
ajuntaments dels municipis afectats, per aturar aquest projecte, en especial després d’haver-se
sabut a finals d’any que la Generalitat no té intencions d’acceptar les al·legacions que s’havien
presentat des dels ajuntaments afectats i des de Limnos, en les quals es reclamava que la línia
-cas que es justifiqués la seva necessitat- passés pel corredor de les carreteres C-66 i N-260 i
se soterrés.
2.4 Oposició a la creació d’una àrea residencial estratègica de 660 habitatges entre els barris
banyolins de La Farga i Can Puig. Es va demanar a l’Ajuntament de Banyoles que es
posicionés en contra de l’ARE i que defensés el seu dret a planificar el futur del seu propi terme
municipal –respectant els seus valors naturals, socials i culturals- i sense ingerències externes.
2.5 Sol·licitud a l’Ajuntament de Banyoles d’un major control durant la realització de
competicions de piragüisme, per tal d’evitar incompliments del RAE (Reglament d’activitats a
l’Estany) com els que es van produir els dies 24 i 25 de maig, arran d’unes competicions que es
van celebrar a l’Estany.
2.6 Bicicletada reivindicativa pel Pla director urbanístic del Pla de l’Estany. Una vintena de
persones van participar dissabte dia 6 de juny en la bicicletada que va recórrer diversos punts
de la comarca amb la intenció d’explicar les propostes de les entitats –entre les quals hi ha
Limnos- que treballen per aconseguir un Pla director que ajudi a solucionar les diverses
problemàtiques ambientals i urbanístiques que hi ha actualment a la comarca.
2.7 La passada tardor i arran de la setmana de la mobilitat sostenible, vam demanar a les
administracions responsables de la carretera de circumval·lació de l’Estany que prenguin
mesures per incrementar la protecció dels vianants i ciclistes que la utilitzen per fer la volta. Les
propostes de solució fetes han estat: reduir la circulació de cotxes per aquest vial i finalitzar el
carril bicicleta.
2.8 En una reunió feta a mitjans de setembre amb l’alcalde i el regidor de medi ambient de
Serinyà, els vam reiterar l’oposició de la nostra entitat a la urbanització d’un sector del turó de
can Parella i a la creació d’un polígon industrial en aquest municipi i també els vam demanar
que el nou POUM que estan redactant vagi en el camí de poder aconseguir la declaració de
parc natural per a la conca lacustre de l’Estany de Banyoles. Des de Limnos s’espera que el
Pla director comarcal acabi desclassificant finalment el sòl urbanitzable del turó de can Parella i
el sòl industrial proposat a Serinyà per adequar aquest municipi a les noves realitats
econòmiques i socials.
3.- Àrea de relació amb altres entitats, seguiment de qüestions que afecten el medi
ambient i organització.
3.1 Sol·licitud, durant el primer trimestre, d’una subvenció a la Fundació Territori i Paisatge de
l’Obra Social de Caixa Catalunya per realitzar actuacions a l’illa de Fares (que va ser
desestimada) i d’una altra a la Caja de Ahorros del Mediterraneo per dur endavant un projecte
de voluntariat ambiental (que ha estat concedida).
3.2 Col·laboració amb l’Ateneu Obert de la Dona en l’organització d’una sortida matinal el dia 2
de març per l’entorn de l’Estany, amb visita als aiguamolls de La Puda i Les Estunes.
3.3 Assistència a la manifestació contra la MAT que es va fer a la ciutat de Perpinyà el dia 1 de
març, i ens suport especialment dels veïns de Palol de Revardit, La Mota i Riudellots de la
Creu, principals afectats pel pas d’aquesta de molt alta tensió per la comarca del Pla de
l’Estany.
3.4 Col·laboració amb la plataforma “Som lo que sembrem” en la campanya de promoció de la
presentació d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una Catalunya lliure de transgènics.
Durant la recollida de signatures, se’n van aconseguir un tota de 105896 a tot Catalunya, el
doble de la quantitat necessària que fixa la llei per poder presentar al Parlament una ILP.
3.5 Col·laboració en les tasques de coordinació de l’activitat de plantada de 1000 arbres a Can
Morgat de Porqueres, diumenge dia 30 de març, arran de la campanya 35 boscos “Plantem el

futur”, organitzada per Catalunya Ràdio i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya en
commemoració dels seus 25 i 10 anys, respectivament.
3.6 Participació en la manifestació de diumenge dia 30 de març a Girona contra la MAT,
organitzada per la Plataforma No a la MAT i l’Associació de Municipis en contra de la
construcció d’aquesta infraestructura elèctrica. Al llarg de l’any, hem continuat la col·laboració
amb la Plataforma No a la MAT.
3.7 Participació en les activitats que van fer-se el dia 4 d’abril a Banyoles arran del pas de la
Marxa pel Decreixement. Posteriorment, s’ha continuat col·laborant per engegar un grup que
comenci a dur a la pràctica la ideologia del decreixement a la nostra comarca.
3.8 Suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa del Ter, arran de
les queixes d’aquestes dues plataformes per les propostes de transvasaments a l’Ebre i de
reivindicació de més cabal ecològic per al Ter.
3.9 Suport al Projecte Pandion: estudi de viabilitat de la reintroducció de l’àguila pescadora
(Pandion haliaetus), a la conca del Fluvià, coordinat des de l’Associació d’Amics del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (APNAE).
3.10 Col·laboració en l’organització d’una nova activitat de natura a Vilert el dia 30 de
novembre per part de l’AAVV de Vilert i Centenys (el IV Dia de la Natura). Vam preparar una
xerrada sobre els ocells del riu Fluvià i vam guiar-hi una petita passejada pel costat del riu fins
la resclosa de Vilert, amb comentaris sobre els ocells que hi vam observar.
3.11 Al llarg de l’any hem mantingut el contacte amb la Federació Ecologistes de Catalunya, de
la qual som membres, i es manté també la nostra representació en la junta del Centre per a la
Sostenibilitat Territorial.
3.12 Durant el 2008, 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.
3.13 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 2008. Especialment, hem seguit l’evolució de la
redacció del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany. 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.
3.14 Hem seguit incorporant publicacions a la biblioteca de l’Entitat. Enguany en total han estat:
biblioteca 23 llibres; 39 revistes de 16 títols i 40 butlletins de 16 títols. Com a novetat d’aquest
any, cal destacar la incorporació dels documents de la biblioteca de Limnos al Centre de
Documentació que es va inaugurar el mes de setembre a les instal·lacions del Museu Darderl’Espai d’Interpretació de l’Estany. Amb la biblioteca de l’Associació disponible per a consultes
en aquest nou servei, es pot treure un rendiment màxim de la documentació recollida per
l’entitat al llarg dels anys.
3.15 Al llarg de l’any 2008, hem continuat els treballs d’organització de l’arxiu de documentació
diversa de l’Entitat.
3.16 S’ha donat suport al projecte Life, demanat pel Consorci de l’Estany, sobre control
d’espècies exòtiques, on a més ens hem compromès a participar en projectes de voluntariat
ambiental.
3.17 S’ha reclamat a les administracions, tant Consorci de l’Estany com l’Ajuntament de
Banyoles, la necessitat de la signatura d‘un conveni amb la nostra entitat per regular les
relacions actualment ja existents.
3.18 Col·laboració en el Projecte Orenetes, mitjançant difusió i distribució de nius.
El Pla de l’Estany, 31 de desembre de 2008

