PROPOSTES DE LIMNOS PER AL 2011

1. DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL, GESTIÓ D’ESPAIS
Estany de Banyoles
-Reclamar la declaració del Parc Natural i vetllar perquè 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...).
-Proposar mesures concretes per afavorir la presència de la llúdriga (corredors biològics,
millora d’hàbitats, regulació d’activitats...) a l’Estany i a la resta de la comarca a partir de les
dades obtingudes en el programa de seguiment.
-Seguiment del projecte LIFE de millora dels hàbitats i espècies de la Xarxa Natura 2000 a
l’entorn lacustre
-Defensar la reconversió de la carretera de circumvallació de l’Estany en una carretera d’ús
exclusiu per a veïns, d’un sol sentit, més estreta i que permeti encabir-hi el carril bici i camí
peatonal. Seguir la proposta de l’Ajuntament de Porqueres que preveu fer més estreta la
carretera.
-Insistir amb el Consorci, perquè es colloquin 3 zones de boies dins l’Estany per limitar l’accés
d’embarcacions als punts més tranquils per a la fauna fixa o migratòria.
-Proposta d’eliminació de l’abocador de runes de l’hort del Castell i restauració d’aquest indret.
-Fer propostes als ajuntaments per a la collocació d’informació ambiental de fauna i flora als
voltants de l’Estany i a altres punts de la conca lacustre.

Espais naturals i PEIN
-PEIN de Rocacorba: vetllar per la seva inclusió al futur 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 futur Parc Natural i insistir en la necessitat
d’impedir l’accés a la circulació motoritzada. Seguir el projecte de l’Ajuntament de Fontcoberta
d’adequació de l’entorn.
-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,
Departament d’Agricultura i Medi Natural... Mantenir les activitats del Projecte rius: fer el control
dos cops a l’any (primavera i tardor) del tram de Fluvià que tenim adoptat.
-Promoure la reactivació del Pla Especial de Millora i Protecció del Fluvià a Esponellà i del
Consorci del Fluvià.
-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.
-Proposar mesures de protecció als estanyols de la conca lacustre (adequació de camins,
plafons, eliminació de deixalles i trastos, potenciació vegetació pròpia, estudis...). Possibilitat
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d’assumir la custòdia d’algun d’aquests estanyols (es podria començar a l’Estanyell, l’estanyol
de Ping Pong o l’estanyol de Can Geldeus).

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 de la revisió del POUM de Banyoles i dels possibles plans parcials que puguin
afectar els recs i les hortes vinculades a la xarxa de recs, especialment a Sota Monestir i
Guèmol.
-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 allegacions al POUM si afecten horts i recs.

2. URBANISME I MOBILITAT
-Seguiment del POUM de Serinyà. Presentació d’allegacions d’acord amb les propostes que
havíem realitzat al Pla director urbanístic del Pla de l’Estany i que només van ser acceptades
parcialment.
-Seguiment del POUM de Porqueres. Treballar juntament amb la Plataforma Vall de Miànigues
per evitar la urbanització d’aquest sector. Presentar allegacions si s’afecten zones de recs i
hortes.
-Seguiment dels POUM de Cornellà de Terri, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls.
Presentar allegacions si s’escau.
-Controlar els possibles plans urbanístics que sorgeixin a la comarca i presentar allegacions
si s’escau.
-Vetllar perquè l’impacte del desdoblament de la C-66 (des de Serinyà fins a Borgonyà) sigui
mínim i fer propostes concretes (corredors ecològics).
-Estar al cas de la possible reactivació de la variant o ronda oest de Banyoles i de la variant
d’Esponellà.
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3. SEGUIMENT DE DIVERSOS TEMES RELACIONATS AMB EL MEDI
AMBIENT
-Vetllar perquè el model de gestió de l’aigua de l’Estany de Banyoles tingui en compte el seu
equilibri ecològic. Exigir a l’empresa d’aigües que publiqui les dades de consum actuals i les
dades de qualitat de l’aigua.
-Seguir reclamant la reobertura del Museu Darder entre setmana i proposar accions per a la
seva dinamització.
-Seguiment dels projectes d’extracció d’àrids que puguin sortir al llarg del Fluvià,
especialment a Vilert, on n’hi ha diversos de presentats. Veure com pot afectar a les noves
activitats i a les existents el Pla especial de regulació dels àrids de l’Ajuntament d’Esponellà.
-Estudiar possibles accions contra la planta d’àrids de Vilert.
-Mantenir l’oposició al traçat de la línia de 132 kV entre Serinyà i Santa Llogaia d’Àlguema.
Possibilitat de realitzar alguna acció reivindicativa.
-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.
-Control de les pudors de la zona industrial de la Farga (collaboració amb l’associació Fa
Pudor). Seguiment de l’Ordenança
-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.
-Realitzar algun altre curset sobre agricultura i jardineria ecològica a càrrec d’algun
especialista en la matèria.
-Reclamar la creació de carrils bici que responguin a la mobilitat obligada de la gent i millorar
els existetns.

Residus
-Estar al cas de la possible ubicació d’una planta de triatge al Pla de l’Estany, tal com apunta
el Pla d’Infraestructures de Residus de 2010.
-Reclamar solucions per a la problemàtica creada per l’excés en la producció de purins
(contaminació dels aqüífers).
-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.
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4. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS
Voluntariat
-Programa de voluntariat ambiental a la comarca del Pla de l'Estany amb el seguiment de la
població de llúdriga i collocació i seguiment de caixes niu per a ocells. Es continuarà el
programa VOLCAM iniciat el 2008, amb les noves activitats del 2010 com els censos de
tortugues o la collocació de trampes a l'estany. Enguany es farà de nou el cens de llúdrigues
a l'Estany de Banyoles i al riu Fluvià. Programa d'activitats trimestrals. Es buscarà suport
financer per les activitats o subvencions d'Obres Socials de Caixes d'Estalvi o del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
-També es realitzaran activitats relacionades amb el projecte LIFE del Consorci de l'Estany i
es continuarà amb

les sessions d'anellament científics d'ocells. Es faran més o menys

activitats en funció de les ajudes obtingudes i la participació de voluntaris en el projecte. Una
de les principals iniciatives en aquest sentit pel 2011 es desenvolupar el projecte
d'apadrinament d'una tortuga redactat pel projecte VOLCAM de 2010.

Ornitologia
-Confecció anuari ornitològic comarcal i recollida de dades sobre fauna en general.
-Activitats amb escoles o altres persones interessades: collocació de caixes niu en diversos
punts, cens d'ocells a l'Estany, cens oreneta cuablanca, sortides ornitològiques per la comarca
o altres zones interessants, xerrades o projeccions sobre temes ornitològics.
-Organització d'activitats pel Dia Mundial dels Ocells (3 d’octubre) conjuntament amb el
Museu Darder i el Consorci de l'estany

Altres
-Fer sortides de descoberta dels recs i horts
-Organitzar una caminada botànica amb l’Albert Mallol.
-Organitzar o participar en sortides als espais que poden resultar afectats pel TGV, per la MAT i
per les extraccions d’àrids.
-Xerrades 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 XI concurs de fotografia de la Natura –sobre l’atmosfera- i previsió
de tema per al concurs de 2012.
-Implicació amb el grup de decreixement creat al Pla de l’Estany.
-Continuar recolzant el projecte de cooperativa de consum “La Cistella”, vinculada a Limnos
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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.
-Seguir collaborant amb el Centre per a la Sostenibilitat Territorial.

Promoció de Limnos i organització interna
-Millorar la nova pàgina web de Limnos (formats i contingut).
-Seguir presents a les xarxes socials d’internet (Facebook).
-Potenciar la revista la Llúdriga, que ara apareixerà només dos cops l’any. Intentar que en cada
número apareguin articles de reflexió/investigació.
-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 la reorganització de l’arxiu de Limnos i organització de l’arxiu i la documentació
informàtica.
-Reactivar la difusió a premsa de les accions, propostes, allegacions... de l’entitat.
-Reactivar el punt verd de la Biblioteca de Banyoles.
-Ampliació de la Biblioteca de Limnos –que està integrada a la Biblioteca del Museu- i compra
de llibres.
-Mantenir el debat intern sobre el paper de l’entitat dins la societat.

PRIORITATS:
En funció de la presència de més o menys collaboradors caldrà establir un
ordre de prioritats per a l’execució de les propostes exposades:
•

Millorar la pàgina web de Limnos

•

Potenciar la revista la Llúdriga amb articles de reflexió/investigació.

• Reclamar la declaració del Parc Natural i vetllar perquè inclogui el màxim
d’espais naturals possibles.
•

Reclamar la protecció dels recs i els horts de Banyoles.

• Mantenir l’oposició al traçat de la línia elèctrica de 132 kV Serinyà-Santa
Llogaia d’Àlguema. Estudiar la possibilitat de fer algun acte reivindicatiu.
•

Manteniment i ampliació dels programes de voluntariat ambiental

•

Protecció del riu Fluvià
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