RESUM DE LES ACTIVITATS DE LIMNOS DE L’ANY 2009
1.- Àrea de divulgació, educació ambiental i activitats. Projecte de voluntariat ambiental
1.1 Confecció del XV Cens d’ocells aquàtics hivernants al Pla de l’Estany. Es va fer durant el període
del 10 al 20 de gener, especialment el cap de setmana del 10 i 11, a l’Estany de Banyoles i el seu
entorn, i també al riu Fluvià. Hi van participar un total de 15 persones, assistint a les sortides
organitzades o col·laborant enviant observacions d’ocells en aquestes zones, durant els dies
esmentats. El resum de les observacions es va publicar a La Llúdriga núm. 80.
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 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 7 i 8
de febrer. Dissabte dia 7 al matí es va fer una sessió de penjada de caixes niu per a ocells a la zona
de Can Morgat, amb l’assistència d’unes 20 persones. A la tarda, es van fer un seguit de xerrades i
presentacions sobre els valors naturals de la nostra comarca, al Museu Darder. Diumenge al matí, es
va realitzar una excursió per conèixer els Estanyols de Sant Miquel de Campmajor, amb l’assistència
d’unes 140 persones.
1.3 Sortida ornitològica, diumenge dia 19 d’abril, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
L’activitat era lúdica, però també es va aprofitar per fer una jornada de formació de voluntariat
ambiental sobre ocells aquàtics.
1.4 Organització, durant el mes de maig, del primer curs d’hort ecològic, conjuntament amb el Museu
Darder de Banyoles. El curs va constar de tres sessions i una visita a una explotació ecològica. Hi van
participar 45 persones. A partir del curs es va elaborar una pàgina web per als aficionats a l’hort
ecològic al Pla de l’Estany http://esperxatsalhort.wordpress.com/
1.5 El mes de juliol, al Museu Darder, es va fer el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició
del IX Concurs de fotografia de la natura, organitzat conjuntament amb el Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles, el Museu Darder i la facultat de ciències de la Universitat de Girona (UdG) i que, en
aquesta ocasió, tenia per tema “Els ambients rurals”. Hi van participar 28 fotògrafs amb un total de 75
fotografies. La mostra de les 40 millors es va poder veure al Museu Darder des del 4 de juliol fins al
30 d’agost i durant el mes d’octubre a la UdG.
1.6 Convocatòria amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i la facultat de ciències de la
Universitat de Girona del X Concurs de fotografia de la natura per al 2010, amb el tema “Aiguamolls i
zones humides”.
1.7 Celebració, el dia 25 de juliol, de la trobada d’estiu de socis de l’Entitat, en aquesta ocasió a Les
Estunes.
1.8 L’ANG (Naturalistes de Girona) i LIMNOS, el 23 de setembre, van organitzar una xerrada sobre el
projecte de cooperació al desenvolupament que impulsen els Naturalistes al municipi de Tinjacá,
Colòmbia.
1.9 Celebració, els dies 3 i 4 d’octubre, del Dia Mundial dels Ocells, conjuntament amb el Museu
Darder i el Consorci de l’Estany. Es van organitzar tallers de confecció de menjadores, una xerrada
sobre ornitologia viatgera, una sessió d’anellament d’ocells i un concurs d’identificació d’ocells. Les
activitats van comptar amb una nombrosa participació.
1.10 Curs d’introducció a l’ornitologia, fet els dies 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre, organitzat
conjuntament amb el Museu Darder. Introducció al món dels ocells que combinava classes teòriques i
sortides de camp.
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, la pàgina web de Limnos i al bloc www.natura-plaestany.blogspot.com.
1.12 Revista La Llúdriga. Enguany hem fet un canvi en el format de la revista, gràcies a una
subvenció que ens ha concedit la Diputació de Girona. Mantenint les pautes bàsiques de l’anterior
disseny, s’inclouen diverses novetats com ara el color, la composició perquè resulti més fàcil de llegir i
l’augment del nombre de fotografies. A partir de l’any 2009, només se n’editaran dos números l’any,

que enguany han estat el 80 i el 81 (que encara que s’ha publicat amb data gener 2010, correspon al
segon semestre de 2009). També s’ofereix l’opció de rebre-la en format digital per correu electrònic.
1.13 Al llarg de 2009, 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 2009 hi ha un total de 236 subscripcions de correu per web, malgrat que
no totes estan actives. Hem pogut constatar que la nostra adreça web ha continuat tenint una bona
quantitat de visites, els cinc apartats més consultats són:
1. Concurs de Fotografia de la Natura
2. Revista La Llúdriga
3. Qui som i que fem
4. L'estany de Banyoles com a zona humida d'importància internacional
5. Federació Ecologistes de Catalunya

7633
4387
3762
2526
2053

1.15. Limnos apareix al programa BATECS de TV3 del canal internacional:"L'Estany de Banyoles”.

Projecte de voluntariat ambiental
El projecte de voluntariat ambiental del 2009 ha estat una continuació de l’iniciat el 2008 gràcies al
programa VOLCAM. A primers d’any el voluntariat ambiental va programar un ampli ventall d’activitats
en funció de dues subvencions demanades a la CAM i a Caixa Catalunya. Com que aquestes
subvencions no van ser atorgades, finalment es va optar per una continuïtat de les accions, amb
alguna nova activitat a partir del Conveni signat amb el Consorci de l’Estany. En resum han
col·laborat en el voluntariat uns 26 participants regulars i més de 80 en total. El seguiment de les
caixes niu ha permès obtenir una ocupació prop del 50 % de les caixes niu, amb un total de 103 polls
d’ocells anellats al niu de cinc espècies diferents. El seguiment de llúdriga ha permès confirmar la
presència de l’espècie a l’Estany de Banyoles, tot i que se n’ha detectat una important disminució en
el nombre de rastres respecte al 2008. A part de les dues activitats principals de voluntariat, s’han
realitzat les següents:
 Celebració de la II nit d’amfibis.
 Actuació de captura i eliminació dels peixos exòtics de la llacuna d’en Margarit en
col·laboració amb el Consorci de l’Estany.
 Participació en el Projecte PANDION avaluant diversos trams del riu Fluvià per al projecte de
reintroducció de l’àguila pescadora que han iniciat els companys de l’APNAE (Amics del Parc
dels Aiguamolls de l’Empordà).
 Anellaments científics d’ocells a La Puda, Can Morgat i Illa de Fares.
 Realització d’una sola campanya d’inspecció del Projecte Rius a l’Illa de Fares, a la tardor.
2.- Àrea de defensa del patrimoni natural
2.1 En data 16 de febrer, vam reclamar a l’Ajuntament de Banyoles i al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya l’aturada immediata de les obres de construcció de parterres amb vorada de
formigó al llarg del Passeig Darder, al front d’Estany, en no disposar les obres de l’informe preceptiu
del Departament de Cultura, en tractar-se d’unes actuacions en un espai declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional. Dies més tard, arran d’unes declaracions de l’Alcalde de Banyoles en què opinava
que havíem actuat políticament en fer aquesta reclamació, vam convidar als membres de l’equip de
govern de l’Ajuntament de Banyoles a tenir una reunió per tal d’aclarir aquesta polèmica.
L’Ajuntament no ha contestat encara la nostra petició de trobada.
2.2 L’ANG i Limnos van demanar a primers d’any que es revisés l’impacte de les obres del TAV sobre
la riera Cassinyola, ja que les obres no complien amb les mesures correctores proposades en el
projecte. Els arguments presentats es van basar en l’estudi dels valors ambientals i ecològics de la
riera Cassinyola realitzat conjuntament amb la Plataforma de Defensa del Territori, l’ANG i l’Ateneu
Naturalista de Girona l’any 2006.
2.3 Conjuntament amb 17 entitats més de la comarca, a mitjans d’abril, vam presentar 21 al·legacions
al Pla Director Urbanístic (PDU) del Pla de l’Estany. Les al·legacions feien referència a aspectes com
el creixement residencial i industrial, les estratègies de creixement, la classificació del sòl no
urbanitzable o les previsions en matèria d’infraestructures. El dissabte 20 de juny, es va fer una
parada a la plaça Major de Banyoles –dins el marc de la fira Econatur- per explicar la nostra posició
sobre el PDU. Aquella mateixa setmana, també es va fer una taula rodona a l’entorn d’aquest tema al
Museu Darder, amb una bona assistència de públic. També es va celebrar una consulta popular per

votar el paisatge més amenaçat del Pla de l’Estany, on van guanyar les hortes de sota Monestir. La
campanya de 2009 per un altre model territorial al Pla de l’Estany es va cloure amb un concert a
càrrec de Sanjosex i Feliu Ventura, a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles, el dia 18 de desembre.
2.4 Vam fer paleses, a l’Ajuntament de Banyoles, les nostres discrepàncies sobre el projecte de
restauració del rec de Ca n’Hort, arran de les obres efectuades al carrer de Sant Mer. Els vam indicar
que consideràvem que les actuacions provocaven una pèrdua de la diversitat natural i dificultaven la
seva funció com a dit verd de la ciutat. Vam aconseguir alguna millora en el projecte, com ara la
col·locació de sediments en el rec.
2.5 Presentació a la Generalitat de Catalunya, departament de Medi Ambient, d’unes al·legacions
perquè es confeccioni un estudi d’impacte ambiental per completar el projecte que es vol dur a terme
de reforma de la carretera de circumval·lació de l’Estany.
2.6 El mes de desembre, vam presentar a l’Ajuntament de Banyoles -amb la intenció de millorar la
protecció de la zona lacustre i el seus entorns- un seguit d’al·legacions al Reglament d’Activitats de
l’Estany, que havia estat aprovat inicialment el mes de setembre per l’Ajuntament. Les al·legacions
feien referència, entre d’altres, a les extraccions d’aigua, la confecció d’un mapa d’àmbits
d’actuacions o la reducció de la zona d’accés per a barques.
2.7 A finals d’any el Departament de Medi Ambient ha aprovat inicialment el Refugi de Fauna salvatge
a les llacunes de Can Morgat, una figura que prohibeix la cacera a la zona, qüestió llargament
reivindicada i reclamada per Limnos des que l’any 2006 es van construir les noves llacunes en una
àrea de caça.
2.8. S’ha demanat i aconseguit una subvenció a la Diputació de Girona procedent de la línia d’ajuts
per al foment de la connectivitat entre espais lliures de les comarques gironines. El treball que es farà
se centrarà en l’estudi de la connectivitat a la zona entre l’Estany i el Pla de Martís i s’ha d’elaborar
entre l’1 de gener de l’any 2009 i el 30 de juny de 2010.
3.- Àrea de relació amb altres entitats, seguiment de qüestions que afecten el medi ambient i
organització
3.1 Assistència, el 22 de març, Dia Internacional de l’Aigua, a la manifestació que es va fer a
Barcelona, convocada per la Federació d’Ecologistes de Catalunya (EdC) per denunciar la política
ambiental del govern de la Generalitat i per demanar un canvi de model econòmic i polític.
3.2 Suport a les al·legacions presentades per uns veïns de Santa Llogaia de Terri, a Cornellà de Terri,
contra l’ampliació d’una granja de porcí de més de 1.800 truges d’engreix i 6.000 cries.
3.3 Col·laboració en l’organització del IV Dia de la Natura de Vilert, el 7 de juny, amb una sortida
botànica sobre espècies exòtiques. Participació, també a Vilert, el mes de setembre, en el jurat del
concurs de fotografia que s’hi va fer arran de la festa major.
3.4 Col·laboració en dues passejades botàniques guiades per l’Albert Mallol, realitzades amb la
intenció d’anar fent un herbari dels diferents indrets del Pla de l’Estany. Una va ser per camins de
Sant Patllari-Les Comes, el 31 de maig, amb l’assistència de 23 persones i l’altra, el 5 de setembre,
per la riba del Fluvià –organitzada per l’Associació de Veïns de Vilert i Centenys-, amb la participació
d’unes 40 persones.
3.5 El dia 19 de juliol, vam participar en el Big Jump, acció a nivell europeu que consisteix a banyarse en rius de forma simultània per reivindicar-ne la qualitat i la quantitat de les seves aigües.
L’activitat es va fer al riu Ser, a Serinyà.
3.6 Arran del pas de la Marxa pel decreixement per la comarca del Pla de l’Estany, alguns membres
de Limnos han estat participant en trobades del grup local de decreixement per tal de fomentar
activitats i models socials alternatius a la comarca. També es va col·laborar en l’organització d’unes
jornades al Centre Cívic de Porqueres el 10 d’octubre.
3.7 Presentació, conjuntament amb 13 entitats gironines més, de suggeriments a l’avantprojecte de
Pla territorial de les comarques gironines que prepara la Generalitat de Catalunya.

3.8 En l’assemblea extraordinària del dia 21 de novembre, vam acordar l’adhesió de l’Associació a la
Plataforma d’Entitats del Pla de l’Estany per l’autodeterminació, així com fer difusió en els nostres
mitjans de les activitats de l’esmentada Plataforma.
3.9 En l’assemblea extraordinària del dia 21 de novembre, també vam acordar treballar conjuntament
amb el Grup de Consum La Cistella del Pla de l’Estany per tal de promoure un consum responsable
de productes, i que per a tal efecte el grup de consum esdevenia un grup de treball amb plena
autonomia dins l’entitat.
3.10 Al llarg de l’any hem mantingut el contacte amb la Federació Ecologistes de Catalunya, de la
qual som membres.
3.11 Durant el 2009, 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.
3.12 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 2009. Especialment, hem seguit l’evolució de la redacció del
Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany i del projecte de construcció de la línia de 132 kV que va de
Serinyà a Santa Llogaia d’Àlguema i que afecta tres pobles del Pla de l’Estany: Crespià, Esponellà i
Serinyà. També hem continuat fent el recull de notícies, normatives o legislacions diverses que poden
tenir relació directa amb la conservació del medi ambient, tant d’àmbit comarcal, com més general.
3.13 Hem seguit incorporant publicacions a la biblioteca de l’Entitat. Enguany en total han estat:
biblioteca,15 títols; hemeroteca, 32 exemplars de 15 títols i butlletins, 25 exemplars d’11 títols. La
biblioteca de Limnos està incorporada al Centre de Documentació del Museu Darder i disponible per a
consultes amb sol·licitud prèvia.
3.14 Al llarg de l’any 2009, hem continuat els treballs d’organització de l’arxiu de documentació
diversa de l’Entitat.
3.15 S’ha donat suport al projecte Life 2010-2013, demanat pel Consorci de l’Estany, sobre
recuperació de la biodiversitat de l’Estany a través del control d’espècies exòtiques, on a més ens
hem compromès a participar amb activitats de voluntariat ambiental.
3.16 Col·laboració en el Projecte Orenetes, mitjançant difusió i distribució de nius.
3.17 Al llarg de l’any, hem continuat els contactes amb el Centre per a la Sostenibilitat Territorial
(CST) i amb la Xarxa de Custòdia del Territori, dels quals som membres.
3.18 S’ha demanat un ajut del Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat per donar suport
tecnològic a les organitzacions de Medi Ambient. Aquest ajut que ha estat donat ens permetrà
comptar amb el suport de www.iwith.org per estudiar com millorar el web i els recursos tecnològics a
disposició de l’entitat.
3.19. S’ha donat suport a l’AAVV de Corts en el projecte de recuperació del rentador de Can Ballau a
Corts, Cornellà del Terri. Finalment aquest projecte no ha tirat endavant però Limnos estudiarà la
manera de poder-lo dur a terme el 2010.
3.20. Per a la gestió de diverses activitats i projectes de l’entitat s’han demanat les següents
subvencions:
Concepte

Entitat

Voluntariat ambiental

Caixa Mediterrani (CAM)

Voluntariat ambiental

Caixa Catalunya

Participació en al·legacions a Plans i
Programes (Al·legacions al PDU)

Total demanat Atorgat
6.175

denegat

14.500

denegat

Departament d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació

1.200

1.200

Nou disseny de la revista

Diputació de Girona

1.300

1.300

Estudi de connectivitat

Diputació de Girona

El Pla de l’Estany, 31 de desembre de 2009

5.365,00 4.299,99

