MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2013

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

RESUM DE LES ACTIVITATS DE LIMNOS
ANY 2013
1. Àrea de divulgació, educació ambiental i activitats.
1.1. Confecció del XIXè Cens d’ocells aquàtics hivernants al Pla de l’Estany. Es va fer
durant el període del 10 al 20 de gener, el dia 13 a l’Estany de Banyoles i el seu entorn, i
també al riu Fluvià el dia 12, en col·laboració amb l’ANGx. Hi van participar 8 persones,
assistint a les sortides organitzades o col·laborant enviant observacions d’ocells en
aquestes zones. El resum de les observacions es va publicar a La Llúdriga núm. 87 i al
web, xarxes socials i premsa.
1.2. Organització, conjuntament amb el Consorci de l’Estany i el Museu Darder,
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 1, 6 i
10 de febrer. Divendres dia 1 a la tarda al Museu Darder, es van fer un seguit de
xerrades, una sobre la bavosa de riu, els resultats del voluntariat de Limnos i una sobre
la recuperació de la tortuga d’estany. Dissabte 10 es va organitzar una plantada d’arbres
a la riera de can Morgat en el marc del “Projecte estany” del Consorci on van passar 250
persones. El dia 6 es va presentar un documental sobre espècies exòtiques invasores a
l’auditori de Banyoles amb un nombrós públic.
1.3. Organització del Curs de fotografia de la natura: Descobrint l’Estany de Banyoles.
Dies 22, 23 i 24 de febrer al Museu Darder. Una sessió teòrica i dues pràctiques.
Activitats conjuntes amb el Museu. Professor: Andoni Canela.
1.4. Exposició d’Andoni Canela: Inspirat per l’estany, al Museu Darder. Del 12 de gener
al 2 de març de 2013. El fotògraf resident a Banyoles Andoni Canela i el seu fill van
esmorzar vora l’Estany de Banyoles i fotografiar allò que la natura els anava mostrant
durant 1 any.
1.5. Sortida matinal al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) a
Garriguella (Alt Empordà) el 28 d’abril. Assistència de 14 persones, tot i el fred.
1.6. Convocatòria del XIIè 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 la “Natura Urbana” en un sentit ampli. Seixanta
persones han enviat un total de 153 fotografies i els premis es van lliurar el 5 de juliol. El
primer premi ha estat per Juan Manuel Maroto Romo i la fotografia titulada “Flor”. El
premi a la millor fotografia obtinguda al Pla de l’Estany ha estat per Helena Pejó Iranzo,
amb la fotografia “La porta”. I el premi a la millor fotografia realitzada per un soci
d’alguna de les entitats que organitzen el concurs o bé una persona vinculada a la
Universitat de Girona, ha estat per Marc Fusellas Fullà, amb la fotografia “Un espai ben
aprofitat”.
1.7. Col·laboració en l’organització als instituts de la comarca a través del Centre de
Recursos d’una Marató fotogràfica sobre aigua i estadística durant la setmana de la
ciència del 2013.
1.8. Limnos proposa l’organització d’uns camps de treball per joves a l’estiu. El primer
intent d’organitzar els camps amb la Coordinadora de lleure del Pla de l’Estany no
s’aconsegueix perquè la Generalitat no ens dona una subvenció a la qual ens vam
presentar. Limnos després intenta organitzar uns camps de treball amb l’Associació La
Sorellona de la Xarxa catalana de Camps de Treball de Seguiment de la Biodiversitat,
però finalment s’anul·la per manca d’inscrits.
1.9. Participació en el 9è Dia de l’Estany celebrat al Parc de la Draga de Banyoles el 29
de setembre amb una activitat familiar relacionada amb la tortuga d’estany. Un taller
adreçat a famílies per donar a conèixer les característiques i l’hàbitat de les tortugues
d’estany (Emys orbicularis). Més de 175 van participar de la Festa.

1.10. Celebració del Dia mundial dels ocells a l’estany de Banyoles amb el concurs: saps
quin ocell és? Del 5 al 13 d’octubre al Museu Darder. El dia 5 s’organitza una sortida
ornitològica des del Museu a l’Estany “Ocells de ciutat i d’aiguamolls”.
1.11. Xerrada el 21 d’octubre sobre el projecte orenetes: les orenetes i la qualitat de
l’aire on vivim. Organitzava Limnos, Museu darder, Projecte Orenetes, Institut Català
d’Ornitologia, Fundació World Nature i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
1.12. Participació en la taula rodona debat “Aigua i ciutat: passat i present dels recs” en
el marc del Col·loqui de tardor organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals el 23 i 24 de
novembre al Museu Darder. El col·loqui es va dedicar a: Aigua i Ciutat: els recs de
Banyoles, història i futur.
1.13. Actes celebració dels 25 anys de Limnos. A part de la utilització d’un nou logo dels
25 anys, es realitza un acte de de cloenda de l’any de la commemoració amb un toc verd
ambiental en un bar de Banyoles.
1.14. Revista La Llúdriga. Es continua amb l’edició de 2 números cada any. Enguany
s’ha publicat el núm. 87 de juliol i el núm. 88 de desembre-gener, les dues sortint amb
cert retard. Es continua oferint l’opció de rebre-la en format digital per correu electrònic.
1.15. Al llarg de 2013, 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 11 articles.
1.16. Hem continuat les actualitzacions de les informacions del web de l’Entitat:
www.limnos.org. Es continua amb l’enviament d’un butlletí digital mensual com a mínim
a través del sistema de mailing de la plataforma Mailchimp, amb un total de 222
subscriptors del butlletí de Limnos amb un amitjana d’obertura de correus de 22,4% i 52
socis amb mail conegut (39,6%). Hem pogut constatar que la nostra adreça web ha
continuat tenint una bona quantitat de visites. També Limnos al facebook ha assolit les
737 amistats, 196 seguidors al twitter amb unes 377 piulades.

2. Àrea de defensa del patrimoni natural i conservació del mediambient
2.1. Participació en nom de Limnos i en nom particular de diversos socis de l’entitat a
les sessions de participació ciutadana del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
Es van realitzar al Espai Juvenil cal Drac al llarg de tres dissabtes.
Dissabte 16/03/2013, de 10 a 13: “Activitats econòmiques i serveis als ciutadans”
Dissabte 06/04/2013, de 10 a 13: “Medi ambient i sostenibilitat urbana”
Dissabte 20/04/2013, de 10 a 13: “Model de desenvolupament urbà i mobilitat”
Diverses de les opinions de Limnos van quedar àmpliament exposades en els documents
de síntesi resultants d’aquest procés.
2.2. Rescat de capgrossos a la platja d’Espolla el 30 de juny. Un grup de voluntaris
ambientals a per pròpia iniciativa van realitzar una actuació de rescat de capgrossos de
gripau d’esperons, granota verda i reinetes a l’estanyol d’Espolla quan aquest s’estava
secant. Es van alliberar a les llacunes de Can Morgat.
2.3. El gener s’envia una carta a l’Ajuntament de Fontcoberta per denunciar
abocaments d’aigües residuals en un dels recs que porten a la platja d’Espolla des de la
zona industrial. També s’assessora puntualment a l’ajuntament en una plantada d’arbres
realitzada per voluntaris municipals a la zona d’Espolla.
2.4. Seguiment del projecte de les obres de la carretera de circumval·lació de l’Estany i
finalització del carril bicicleta que s’inicia al desembre.

2.5. Limnos critica l’ajuntament de Banyoles per la manca de compromís en la gestió
ambiental de l’estany de Banyoles. Amb una nota de premsa el 15 de juliol Limnos critica
la presència d’ampolles de plàstic després del campionat de rem estatal del 6 i 7 de juny.
Limnos lamenta la manca de compromís i l’abandonament de les obligacions de
l’Ajuntament de Banyoles en la gestió ambiental de l’Estany.
2.6. Salvem Sotamonestir elabora samarretes i un còmic per reivindicar la protecció de
la zona. Limnos dóna el suport econòmic per a poder imprimir el còmic que es reparteix
per tot Banyoles. La venda de samarretes serveix de moment per cobrir part de les
despeses del còmic.
2.7. Es recullen diverses denuncies sobre abocaments d’aigües residuals del riu
Remença.
2.8. Polèmica i debat sobre el Parc Natural. Després de la declaració del Sr. Conseller
de Sostenibilitat i territori sobre la creació d’un nou parc natural de l’Alt Ter es van
generar unes declaracions desafortunades d’aquest que es van interpretar amb una
desvalorització de l’espai natural de l’Estany de Banyoles. Limnos es va queixar a premsa
i va reclamar una reunió amb la Directora General de Polítiques ambientals de la
Generalitat de Catalunya. En aquesta reunió del 11 de novembre Limnos va reivindicar la
major protecció d’aquest espai, sigui en figura de Parc natural o Paratge Natural d’Interès
nacional. Malauradament, la Generalitat tot i estar d’acord amb que l’Estany mereixeria
més protecció no va mostrar cap indici que es pogués produir cap canvi a curt termini de
l’estatus actual de protecció de l’Estany.
2.9. LIMNOS denúncia una nova estassada al front d’Estany i reclama la creació del
Parc Natural de l’Estany de Banyoles. El 6 d’octubre després d’una nova estassada del
balcar del front d’estany Limnos va unes declaracions a premsa contra l’actuació per
desproporcionada.

3. Àrea de promoció de la sostenibilitat ambiental i alternatives
ecològiques
3.1. Col·laboració amb l’organització el 16 de març 2013: Taller d’empelts i resolució de
dubtes sobre poda dels arbres fruiters. A càrrec de Kilian Sampol, enginyer agrícola i
agricultor ecològic de la Garrotxa. A Les Comes de Pujarnol. Organitza centre Civic
Porqueres amb suport de Limnos, ajuntament de Porqueres i Ecollavors.
3.2. Jornada d’intercanvi per l’hort ecològic, el balcó o la terrassa el 27 d’octubre a Mas
Usall. Van assistir unes 10 persones.
3.3. Participació en la jornada de participació pública del PAES, Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible de Banyoles (7 d’octubre) i Porqueres (11 d’octubre).

4. Àrea de projectes
4.1. Projecte de voluntariat ambiental 2013: El projecte de voluntariat ambiental del
2013 ha estat una continuació de la línia iniciada el 2008. En resum han col·laborat en el
voluntariat uns 30 participants i moltes activitats. El seguiment de les caixes niu ha
permès obtenir una ocupació de 28 caixes, amb un total de 53 polls d’ocells anellats al
niu de quatre espècies diferents. El seguiment de llúdriga durant quatre sessions ha
permès confirmar la presència de l’espècie a més de 20 punts de l’Estany de Banyoles,
especialment a Can Morgat i Lió. No es va comptar cap llúdriga al cens. S’han realitat les
següents activitats:




Gener. Cens d’ocells aquàtics hivernants
Plantada d’arbres el Dia Mundial de les Zones Humides.
Alliberaments de tortugues d’Estany l’abril a la llacuna de Casa Nostra i el 17 i 23
de juliol a Can Morgat. Activitat conjunta amb el Consorci de l’Estany, inclosa
també dins el Projecte tortuga d’estany.











Revisió de les caixes des de l’11 de maig. El 28 de setembre es recullen totes les
caixes durant una activitat per reparar-les i renumerar-les de cara el 2014.
Cens d’ocells reproductors el 4 de maig.
Celebració de la VI nit d’amfibis el 10 de maig.
Visita del Projecte Rius a l’Illa de Fares durant el mes d’abril.
VI Cens de llúdriga a l’Estany. 28 i 29 de juny. 17 voluntaris.
Anellaments científics d’ocells a Can Morgat i Illa de Fares, i també en el Programa
Sylvia a La Puda
Presència al Firestany els dies 15, 16 i 17 de novembre en l’aparador del “Projecte
Estany”, amb col·laboració amb el Consorci de l’Estany.
Seguiment de rastres de llúdriga el 26 de gener, 23 de març, 6 de juliol i 27
d’octubre. 15 voluntaris.
Participació en la Setmana del Voluntariat Ambiental de Catalunya ( 1 al 9 de
juny).

4.2. Els dos projectes demanats el 2013 en el marc dels ajuts TES/226/2012 pels
quals s’aproven les bases reguladores de les subvencions a associacions i fundacions per
al finançament d’actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya van ser acceptats.
Finalment el projecte sobre l’”Esport a l’Estany” no es va poder desenvolupar per les
condicions econòmiques de l’ajut, que posaven en risc la viabilitat econòmica de les
entitats que l’executen.
Concepte

Entitat

Projecte d'educació i sensibilització per a la
conservació de la tortuga d'estany i els seus Fundació Emys
habitats a Catalunya.
Esport a l’estany, naturalment!
Escola de Natura

Total
demanat

Total
projecte

13.450 €

36.650 €

3.486 €

24.754 €

4.3. Desenvolupament del “Projecte d'educació i sensibilització per a la conservació de
la tortuga d'estany i els seus habitats a Catalunya” entre Limnos i la Fundació Emys.
L’objectiu del projecte era fomentar la sensibilització envers la protecció de les zones
humides amb tortuga d'estany. Utilitzant la tortuga com a via per a conscienciar sobre la
protecció dels mediambient. S’han elaborat materials educatius per Infantil, Primària,
Secundària, Superior, Educació no formal, Voluntariat i altres recursos que estan
disponibles al web www.tortugadestany.cat. També s’ha elaborat un retallable d’una
tortuga d’estany. Dins el mateix projecte es van realitzar nombrosos tallers a escoles i
casals de la comarca del Pla de l’Estany, participació en el Dia de l’Estany i dos
alliberaments de tortugues amb col·laboració amb el Consorci de l’Estany i el Centre de
Reproducció de tortugues de l’Albera. En el projecte hi ha treballat parcialment dues
persones associades a Limnos i puntualment 5 persones més. La intenció és donar
continuïtat al projecte amb la tortuga d’estany en els propers anys.

5. Àrea de relació amb altres entitats, seguiment de qüestions que
afecten el medi ambient i organització interna
5.1. 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. També hem continuat amb els contactes amb la Xarxa de Custòdia del
Territori, dels quals som membres.
5.2. Limnos dona suport a la creació del grup de Porqueres-Pla de l’Estany de
Floracatalana. www.floracatalana.net un projecte per difondre la botànica en totes les
seves vessants.
5.3. Després de l’adhesió a la campanya Som lo que sembrem contra el glifosat el
2012, s’envien algunes cartes i mocions d’adhesió al projecte. L’Ajuntament de Banyoles

demana parlar sobre la proposta i al final queda paralitzada. Únicament es rep l’adhesió
de l’Ajuntament d’Esponellà que ens envien uns carta per confirmar-ho.
5.4. Es dona suport a la campanya contra el tancament del centre de fauna dels
aiguamolls de l’Empordà promoguda per la IAEDEN-Salvem l'Empordà.
5.5. Suport al Comunicat de premsa sobre l’avinguda a la val d’Aran i els Pirineus
elaborat per IPCENA- Ecologistes de Catalunya.
5.6. Limnos dona difusió a la campanya SOSpeix desenvolupada per l’Ang i la IAEDEN.
Campanya sobre el consum responsable de peix wwwsospeix.org.
5.7. Suport a la campanya contra la pobresa energètica iniciada per la Xarxa per la
Sobirania Energètica.
5.8. Suport a les diverses entitats que demanen la paralització immediata de les
centrals Nuclears catalanes davant del risc derivat dels terratrèmols provocats pel
projecte Castor.
5.9. Durant el 2013, 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.
5.10. S’han seguit fent reunions trimensuals de junta, 4 en total i hem continuat els
treballs d’organització de l’arxiu de documentació diversa de l’Entitat.
5.11. Hem seguit incorporant publicacions a la biblioteca de l’Entitat. La biblioteca de
Limnos està incorporada al Centre de Documentació del Museu Darder i disponible per a
consultes.
5.12. S’inicien els tràmits per obrir un nou compte corrent en una entitat de banca
ètica.
5.13. Continuen els tràmits per a signar un conveni amb el Museu Darder per a l’ús de
l’oficina del Museu, la cessió de l’arxiu i biblioteca i l’ús de la sala d’actes per activitats.
Banyoles, febrer 2014

