PROPOSTES DE LIMNOS PER AL 2008
1. Defensa del Patrimoni Natural, gestió d’espais
Estany de Banyoles
-Treballar per aconseguir que la declaració definitiva del Parc Natural per a la conca lacustre
de l’Estany englobi tots els espais naturals que vam proposar, des del Fluvià fins a Rocacorba.
-Si el Parc Natural no avança plantejar com a primer pas l’ampliació del Consorci de l’Estany
a altres municipis de la Conca Lacustre (Fontcoberta, Sant Miquel, Camós...).
-Mantenir la nostra oposició al nou traçat de la carretera de circumval·lació de l’Estany
proposada per l’Ajuntament de Porqueres (i defensada amb matisos per Banyoles) que
transcorreria pel mig de la plana de ponent de l’Estany. Defensar com a alternativa convertir la
carretera actual en una via de sentit únic, d’un sol carril i d’ús exclusiu per a veïns, de tal
manera que el carril desmantellat es pugui utilitzar com a camí peatonal i carril bici integrat a
l’entorn.
-Insistir amb els ajuntaments, perquè es col·loquin 3 zones de boies dins l’Estany per limitar
l’accés d’embarcacions als punts més tranquils per a la fauna fixa o migratòria.
-Informar sobre què representa la inclusió en el conveni Ramsar de les zones incloses en el
PEIN de la conca lacustre de l’Estany. Vetllar perquè ser espai Ramsar no esdevingui només
una etiqueta, sinó que impliqui anar cap a una real major protecció d’aquestes zones. Treballar
perquè es puguin incloure altres espais de la conca lacustre, els proposats també pel Parc
Natural.
Seguiment de temes concrets:
-Fer un seguiment, en cas que tiri endavant, del projecte LIFE de recuperació de població de
flora i fauna autòctona de l’Estany. Possibilitat de col·laborar en tasques de voluntariat.
-Seguiment, tal i com es va fer amb el Mundial de Rem, de la preparació de la Copa del Món
de Rem del 2009. Procurar que no comporti infraestructures permanents i que s’eviti al màxim
l’impacte ambiental i faunístic.
-Estat i traçat del carril bici.
-Proposta d’eliminació de l’abocador de runes de l’hort del Castell i restauració d’aquest indret.
-Reclamació d’un pla de gestió de la vegetació. Control de l’estat de la població de la falguera
Thelypteris.
-Control de les activitats que es proposin fer al llarg de l’any a l’Estany que el puguin afectar
negativament d’alguna manera.
-Insistir amb els ajuntaments perquè incrementin la informació sobre les activitats que es poden
o no es poden fer a l’Estany i la vigilància.
-Fer propostes als ajuntaments per a la col·locació d’informació ambiental de fauna i flora als
voltants de l’Estany i dels altres punts de la conca lacustre.
Espais naturals i PEIN
-PEIN de Rocacorba: vetllar per la seva inclusió al Parc Natural i controlar les agressions que
es puguin produir, en especial en relació a la circulació motoritzada
-PEIN d’Espolla: vetllar per la seva inclusió al Parc Natural i insistir en la necessitat d’impedir
l’accés a la circulació motoritzada
-Tirar endavant el Pla de Gestió de la Reserva Natural de l’Illa de Fares intentant aconseguir
la custòdia de l’espai. Buscar finançament a ajuntaments, Fundació Territori i Paisatge,
DMAH... Mantenir les activitats del Projecte rius: fer el control dos cops a l’any (primavera i
tardor) del tram de Fluvià que tenim adoptat.
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-Seguiment del Pla especial de Millora i Protecció del Fluvià a Esponellà elaborat per la
Fundació Territori i Paisatge a encàrrec de l’Associació de Veïns de Vilert i Centenys. Buscar
sinèrgies amb el Pla de Gestió de l’Illa de Fares.
-Seguiment de l’estat del riu Terri i la contaminació crònica de la riera Canaleta i d’altres rius de
la comarca. Promoure la reactivació del Pla de Recuperació i Ús Sostenible del Terri.
-Accions concretes de custòdia del territori (vinculat a la Xarxa de Custòdia del Territori) als
estanyols de la conca lacustre (adequació de camins, plafons, eliminació de deixalles i
trastos, potenciació vegetació pròpia, estudis...). Es podria començar a l’Estanyell, l’estanyol de
Ping Pong i l’estanyol de Can Geldeus on hi ha certa relació amb els propietaris. Possibles
línies de finançament amb el Consell Comarcal aprofitant la publicació properament d’un article
a la revista.
Recs
-Reclamar la realització del Pla Especial de Recs.
-Seguir el procés que vam iniciar per a la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN),
en la categoria de Zona d’Interès Etnològic, dels recs de desguàs de l’estany de Banyoles i tot
el patrimoni vinculat al seu ús social, agrícola i industrial.
-Seguiment dels possibles plans parcials que puguin afectar els recs i les hortes vinculades a
la xarxa de recs, especialment a Sota Monestir i Guèmol, concretant la nostra proposta
alternativa per aquests espais, juntament amb la recent Plataforma en Defensa dels Horts i
els Recs de Banyoles.
-Reclamar a l’Ajuntament de Banyoles actuacions de neteja dels recs. Procurar que es
respectin els seus valors històrics i naturals.
-Estudiar la situació de la xarxa de recs al municipi de Porqueres i presentar propostes.
Presentar al·legacions al POUM si afecten horts i recs.

2. Urbanisme i mobilitat
-Seguiment del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany. Un cop es presenti valorar-lo en
funció de les propostes presentades per les entitats de la comarca. Si és necessari presentar
al·legacions i organitzar xerrades i actes juntament amb les entitats.
-Seguiment del POUM de Porqueres. Treballar juntament amb la Plataforma Vall de Miànigues
per evitar la urbanització d’aquest sector. Presentar al·legacions si s’afecten zones de recs i
hortes.
-Seguiment dels POUM de Serinyà, Cornellà de Terri i Sant Miquel de Campmajor.
Presentar al·legacions si s’escau.
-Controlar els possibles plans urbanístics que sorgeixin a la comarca i presentar al·legacions
si s’escau.
-Defensar la creació d’un tramvia entre Banyoles i Girona paral·lel a la C-66.
-Vetllar perquè l’impacte del desdoblament de la C-66 (des de Serinyà fins a Borgonyà) sigui
mínim.
-Estar al cas de la possible reactivació de la variant oest de Banyoles i de la variant
d’Esponellà.

3. Seguiment de diversos temes relacionats amb el medi ambient
-Seguiment dels projectes d’extracció d’àrids que puguin sortir al llarg del Fluvià,
especialment a Vilert, on n’hi ha diversos de presentats. Estar al cas del Pla especial de
regulació dels àrids que està enllestint l’Ajuntament d’Esponellà.
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-Continuar formant part de la Plataforma No a la MAT i recolzar les seves accions per evitar la
realització de la línia de Molt Alta Tensió.
-Recolzar la proposta alternativa del CILMA de minimització de l’impacte ambiental del TGV per
la comarca. Treballar juntament amb la Plataforma Defensem el Territori per protegir la riera
Casinyola.
-Seguiment de la redacció de l’Agenda 21 de Fontcoberta, Esponellà, Crespià, Cabanelles i
Serinyà .
-Control de les pudors de la zona industrial de la Farga (col·laboració amb l’associació Fa
Pudor).
-Seguiment d’altres notícies de premsa o de disposicions d’ajuntaments de la comarca o
d’altres institucions, com ara el Consell Comarcal, la Generalitat o la Diputació, i estar al cas de
propostes d’actuacions que puguin afectar l’equilibri ambiental de la comarca.
-Reclamar la implantació d’energies renovables en els equipaments públics i perquè
s’introdueixin incentius per afavorir l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.
-Conscienciar a la població i a les institucions de la necessitat d’estalviar aigua fent especial
incís en el delicat equilibri de l’Estany de Banyoles, l’aigua del qual consumeixen cada cop més
municipis com si fos un bé inesgotable.
-Realitzar algun curset (per exemple al centre cívic) sobre agricultura ecològica a càrrec
d’algun especialista en la matèria
-Defensar un model de carril bici al mateix nivell de la carretera i amb prioritat en oposició als
carrils bicis segregats i a diferent nivell.
Residus
-Reclamar solucions per a la problemàtica creada per l’excés en la producció de purins
(contaminació dels aqüífers) defensant la reducció de la cabana porcina i estudiar les possibles
solucions per a l’excedent.
-Vetllar perquè el futur dipòsit controlat de residus de la construcció situat al Ramal de
Mata tingui el menor impacte ambiental possible i per tal que la central de reciclatge que
inclou funcioni òptimament.
-Demanar la restauració de l’abocador clausurat de runes de Centenys.
-Estar al cas i denunciar possibles punts d’abocaments incontrolats a la comarca.
-Seguiment de la utilització de la deixalleria comarcal.
-Seguir els índexs de reciclatge de la comarca del Pla de l’Estany.

4. Organització d’activitats
Ornitologia
-Confecció de més caixes niu
-Confecció anuari ornitològic comarca i recollida de dades sobre fauna en general.
-Activitats amb escoles o altres persones interessades: col·locació de caixes niu en diversos
punts, cens oreneta cuablanca, sortides ornitològiques per la comarca o altres zones
interessants, xerrades o projeccions de diapositives sobre temes ornitològics.
-Possible repetició (o segona part) del curset d’ornitologia al Centre Cívic de Banyoles.
Altres
-Fer sortides de descoberta dels recs (juntament amb la Plataforma en Defensa dels Horts i els
Recs).
-Organitzar una caminada botànica amb l’Albert Mallol.
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-Organitzar o participar en sortides als espais que poden resultar afectats pel TGV, per la MAT i
per les extraccions d’àrids.
-Xerrades o projeccions de diapositives relacionades amb temes de medi ambient i espais
naturals.
-Organització conjunta amb el Centre d’Estudis Comarcals i la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona del VIII concurs de fotografia de la Natura “Contaminació i problemes
ambientals” i previsió de tema per al concurs de 2009.

5. Relació amb altres entitats, promoció de Limnos i organització interna
Coordinació del moviment ecologista
-Implicar-nos al màxim possible en la Federació Ecologistes de Catalunya.
Promoció de Limnos i organització interna
-Realitzar activitats pel 20è aniversari.
-Discutir sobre la possibilitat de muntar parada per Sant Jordi.
-Manteniment, actualització i millora de la pàgina web de l’entitat.
-Promocionar l’entitat a les AMPAS, AAVV i IES o escoles.
-Organitzar una trobada de socis, lúdica i de reflexió, a l’estiu.
-Continuar la publicació d’articles a l’Ham.
-Continuar l’edició trimestral de la revista La Llúdriga.
-Continuar la reorganització de l’arxiu de Limnos i organització de l’arxiu i la documentació
informàtica.
-Mantenir el ritme de difusió a premsa de les accions que fem.
-Reactivar el punt verd de la Biblioteca de Banyoles.
-Ampliació de la Biblioteca de Limnos i compra de llibres.
-Mantenir el debat intern sobre el paper de l’entitat dins la societat.

URGENT!!!!!
Cal intensificar la promoció de Limnos, especialment entre els joves. Cal fer el
repartiment de les diverses tasques de l’Entitat entre els diferents membres de la Junta o
altres socis que hi puguin col·laborar. Cal trobar nous socis o col·laboradors
especialistes en temes concrets: drets, enginyeria, periodisme, urbanisme...
SI NO HI HA MÉS COL·LABORADORS, HAUREM D’ESTABLIR UN ORDRE DE
PRIORITATS PER A L’EXECUCIÓ DE LES PROPOSTES EXPOSADES
 Vetllar perquè el futur Parc Natural inclogui el màxim d’espais naturals possibles i/o
demanar l’ampliació del Consorci.
 Seguir la redacció del Pla Director del Pla de l’Estany i defensar les propostes
presentades per les entitats.
 Vetllar per la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional dels recs i el patrimoni
vinculat al seu ús social, agrícola i industrial i aconseguir que suposi un efecte positiu
pels recs.


Treballar conjuntament amb la Plataforma No a la MAT



Iniciar accions de custòdia del territori: estanyols de la Conca Lacustre i Illa de
Fares (d’acord amb el Pla de gestió).
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