PROPOSTES DE LIMNOS PEL 2002
Activitats. Realització de la 2º Neteja de l'Estany. Cal implicar molt més als socis de
LIMNOS, buscar gent jove. Contactar amb: Ei gent i Escola de Natura per intentar tenir
mainada ajudant, i utilitzar l'oferiment del Club Natació Banyoles per a realitzar la
neteja també des de dins l'aigua. La data de l'activitat seria convenient que fos cap a
finals de l'estiu quan els ocells ja no crien, i hi ha més deixalles acumulades. Intentar
atreure l'atenció dels mitjans de comunicació.
Promoció de la imatge de LIMNOS per al 2002. Propostes concretes:
- Edició de nou material: tríptics per atraure nous socis, ...
- Campanya d'informació pública. Utilització de tots els mitjans possibles:
Campanya a l'Ham, Edició d'una Llúdriga especial amb la portada referent a Limnos i la
nova imatge, i de més tiratge, presència a la Televisió de Banyoles i Ràdio Banyoles (
segur que col.laboren), i altres diaris comarcals (El Punt, Diari de Girona), utilització
del butlletí municipal de l'Ajuntament de Banyoles, el carrilet, la nova revista Colors del
Pla de l'Estany,etc.
- Presència al carrer, i paradeta a les Fires i festes populars: Dia de Sant Jordi,
Barraca per Sant Martirià, Fira de l'Intercanvi de Mieres, Fira de Fontcoberta,...
- Presentació d'una imatge de grup amb tota la gent activa que fa feina per
Limnos, per tal que el soci conegui qui porta l'associació, i amb qui pot contactar per
cada tema. Fer més accessible la nostra associació a la gent, internet, correu electrònic,
més divulgació del local, buscar un horari més flexible.
- Organització del Dia del Soci, consistent amb una activitat, com per exemple
una volta a l'estany comentada, amb tots els problemes i virtuds, seguida d'un dinar
popular al pícnic de la Draga.
- Organització d'un dia al més de xerrades sobre temes específics on la gent
pugui discutir, parlar, donar la seva opinió d'aquell asumpte, escoltar i apendre dels
altres, per tal de que Limnos tingui més solidesa en el posicionament sobre els temes, i
coneixer millor quins han de ser el pensament, forma de funcionar i coordinació de
l'associació.

Propostes preparades per si hi ha la possibilitat d'obtenir un ajud de la Caixa del
Mediterrani (CAM). Cal tenir alguns possibles projectes en preparació: La Illa de
Fares, itineraris botànics, faunístics i/o històrics concrets (Serinyà, L'Estany, ...), llibre
divulgatiu, tríptic d'ocells de l'Estany, poster de l'associació, etc.
Renovació de la Biblioteca. La Biblioteca de Limnos, no té l'amplitud de recursos que
tots desitjariem, per això seria important destinar una petita part del pressupost per a la
compra anual de 4 o 5 llibres de pes dins la temàtica ecologísta, naturalista, divulgativa,
tècnica o comarcal.
Edició de material divulgatiu:
- Edició d'un tríptic sobre els ocells de l'estany de Banyoles (i el fluvià),
on es presentin de forma clara, comparable i amb una informació el màxim de
complerta sobre l'espècie i la seva situació a l'estany, explicació de les migracions i de
la importància del canyissar per a la Cria. Existeix un tríptic semblant editat per
l'Ateneu Naturalista de Girona.

Creació d'una comissió d'ornitologia. Sovint la nostra associació es centra molt en el
tema denúncia, i en qüestions més tècniques, oblidant-nos del paper naturalista, molt
més divertit i engrescador, tant per a la gent, com per nosaltres. La comarca és rica en
Poder arribar a crear un anuari ornitològic del Pla de l'Estany amb totes les cites
d'interés, les dates d'arribada de ocells hivernants o estivals, detectar els passos de
migració, etc. Amb tot el material obtingut fer una bona campanya de divulgació,
engrescar a nova gent, organitzar un curs d'ornitologia, fer una campanya d'ocells
insectívors, fent menjadores i caixes niu, etc.
ambients bons per als ocells, però no hi ha hagut un seguiment exhaustiu de cites
ornitològiques al llarg del temps i a tota la comarca. La idea de crear la Comissió
d'ornitologia és basa en dos conceptes:
- Primer. El de crear un grup de gent amb una afició comú, i tenir la possibilitat
d'organitzar sortides i activitats durant l'any, control de migració, visita a parcs naturals,
organització d'actes en el dia mundial dels ocells, etc.
- Segon. Tenir un grup de gent que realitzi sortides habituals a la comarca per a
coneixer les poblacions d'ocells, el procés de migració, i obtenir un bon grapat de cites
d'interés per a reforzar la importància de la comarca com a espai natural.
Intentar que Limnos tingui la gestió d'algun espai de la nostra comarca actualment
abandonat per l'administració de l'estat:
- Estany intermitent d'Espolla.
- Illa de fares conjuntament amb la ANGx de la Garrotxa.
- Alguna part de l'Estany de Banyoles, Aiguamolls de la puda, etc.
Seguiment de la declaració de l'Estany de Banyoles dins la LLista Ramsar
Espais PEIN de la comarca.
Parlar amb Porqueres
- Controlar la destrucció de la Thelypteris thelypteroides per part del pagès de Porqueres
que conrea el camp del bisbat.
- Proposar l'eliminació de l'abocador de runes de l'Hort del Castell, i la restauració de la
zona.
- Seguiment de l'adjudicació del tema LIFE, participació al projecte i control de les
actuacions i desicions.
Activitats.
- Preveure els temes pel concurs de fotos de l'any que bé. Tema que s'haurà de discutir
amb el Centre d'Estudis.
- Preparació de material per la parada i pel local. Enmarcar un pòster de manera fixa pel
local.
- Preparació d'un joc de diapositives per fer la xerrada sobre fauna i flora de l'estany, per
no estar sempre demanant fotos a tothom. (estem treballant-hi actualment)

