PROPOSTA DE
LIMNOS
PER
LES
CANDIDATURES
MUNICIPALS DEL PLA DE L'ESTANY PER LES ELECCIONS
LOCALS DEL 2007
Benvolguts/des:
Arran de la convocatòria d’eleccions municipals per al proper 27 de maig, des de
LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany), i com a
fruit de les observacions dels aspectes millorables o els punts pendents de resoldre
que afecten el nostre medi ambient més proper, que hem anat constatant al llarg dels
gairebé vint anys de vida la nostra associació, volem fer un seguit de propostes als
diferents participants en la propera contesa electoral, per tal que considerin la
possibilitat d’incloure-les en els seus programes electorals.
Considerem que la defensa del patrimoni natural és una tasca que està per damunt de
qualsevol ideologia o grup polític determinat, ja que la bona salut del nostre entorn ens
afecta a tots d’una manera immediata i, a més llarg termini, a les generacions que
vindran després de nosaltres, en qui cal també pensar. Per això adrecem els nostres
suggeriments a tots els grups, partits o coalicions que concorren a les properes
eleccions municipals.
El Pla de l’Estany, en ser una comarca petita i amb força sentiment comarcal, té molts
problemes comuns a més d’un municipi. Per això, en cadascuna de les àrees,
comencem amb la relació de qüestions que afecten, o poden ser regulades, per tots
els municipis de la comarca i, en alguns casos, acabem amb els temes més propis de
municipis concrets.

Pla de l'Estany, 1 de març de 2007
Atentament,

Moisès Jordi Pinatella
Coordinador de LIMNOS

1

PROPOSTA DE LIMNOS PER LES CANDIDATURES
MUNICIPALS DEL PLA DE L'ESTANY PER LES
ELECCIONS LOCALS DEL 2007
Sistemes naturals
S’han de protegir de forma real els espais d’interès natural de la comarca, reclamant la
figura de protecció més adient en cada cas i potenciant la connectivitat entre ells a
través de corredors biològics.



Reclamar la declaració definitiva del Parc Natural com a figura de protecció per a
tota la conca lacustre de l’Estany de Banyoles. La proposta de Parc Natural hauria
de ser la més ambiciosa possible (estanyols de Sant Miquel, riu Fluvià i Ser, clot
d’Espolla, pla de Martís, PEIN de Rocacorba, vall de Revardit, estanyols de
Camós...). Vetllar perquè el futur Pla Rector d’Ús i Gestió sigui faci compatible les
activitats que s’hi desenvolupen amb la preservació del medi ambient.



Crear l’anella verda de l’àrea urbana de Banyoles per protegir una sèrie d’espais
amb valors naturals, agrícoles, culturals, socials... que per la seva proximitat a
zones urbanes podrien quedar fàcilment absorbits pel creixement urbanístic.
L’anella verda permetria una bona transició entre el medi rural i el medi urbà,
impediria la creació d’un continu urbà i asseguraria l’existència d’espais naturals
propers a zones habitades que podrien ser habilitats com a zones de lleure,
mantenint-ne els usos tradicionals. Alguns d’aquests espais podrien ser les hortes
de Sota Monestir, Guèmol, Can Castanyer i Mas Riera de Banyoles; el sector de
les Arcades i el Puig de Sant Martirià; el Bosc de Can Puig; la vall agrícola de
Miànigues; la vall del Matamors i del Remençà a Camós i Corts; i l’entorn del riu
Terri a Mata, Borgonyà i Cornellà.



Posar els mitjans i l’interès necessaris per aconseguir la recuperació del riu Terri,
tant des del punt de vista ecològic com social. Reactivar el Programa de
recuperació i ús sostenible del Terri, que va elaborar el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat.



Vetllar per una bona gestió dels boscos potenciant la realització dels Plans de
Gestió i Millora Forestal i fixant mesures per prevenir els incendis forestals.



Elaborar catàlegs sobre el patrimoni natural de cada municipi i realitzar
campanyes de sensibilització a tota la població sobre els seus valors. Col·locar
informació ambeintal de fauna i flora al voltant de les zones d’interès.



Elaborar un pla especial de regulació de les extraccions d’àrids tenint en compte
els valors naturals i paisatgístics dels espais fluvials.
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-Municipis de Banyoles i Porqueres


Redacció urgent d’un nou Reglament d’Activitats a l’Estany (RAE). Hauria de ser
una normativa supramunicipal, per anar bé, ja que l’Ajuntament de Porqueres
també hi està implicat.



Incrementar la informació sobre les activitats que es poden o no es poden fer a
l’Estany i la vigilància.



Eliminar l’abocador de runes de l’hort del Castell i restaurar l’indret.



Activar el tema de la reintroducció de tortugues a l’Estany (que no ha entrat al Life)
i el reforçament d’altres espècies interessants com les nàiades.



Elaborar un pla de gestió de la vegetació. Controlar l’estat de la població de la
falguera Thelypteris.



Efectuar neteges regulars de les deixalles que hi sol haver pels voltants de
l’Estany, tenir cura de mantenir buides les papereres i en bones condicions els
elements de mobiliari urbà de la zona.



Col·locar tres zones de boies dins l’Estany per limitar l’accés d’embarcacions als
punts més tranquils per a la fauna fixa o migratòria.



Protegir els recs de desguàs de l’Estany i el patrimoni vinculat al seu ús social,
agrícola i industrial (horts, parets de travertí, molins, rentadors, ponts...) tant en el
municipi de Banyoles com en el de Porqueres. Promoure la declaració de bé
cultural d’interès nacional i realitzar el Pla Especial de Recs. Realitzar actuacions
de neteja.



Mantenir els espais d’horts que queden a tot el terme municipal i incentivar-ne la
reactivació de l’ús, promovent-hi l’agricultura ecològica i utilitzant-los com a
instrument de cohesió social.



Replantejar els usos del parc de La Draga. Aquest indret estava pensat com a
transició entre la zona urbana i l’Estany. L’estem convertint en un parc urbà i
estem incrementant la pressió sobre l’Estany (nova pista d’atletisme, activitats
esportives i lúdiques poc apropiades per a l’espai...)



Instal·lació de lavabos per a la zona de La Draga/Caseta de Fusta.

-Municipi de Fontcoberta


Impedir l’accés a la circulació motoritzada al clot d’Espolla.

-Municipi de Vilademuls


Reclamar la preservació de la riera Cassinyola del pas del TGV defensant la
proposta de traçat del CILMA.

3

-Municipi d’Esponellà


Crear un Centre d’Interpretació del riu Fluvià a Vilert que pugui esdevenir també la
seu del Consorci del Fluvià que marqui les línies de la protecció i dinamització del
patrimoni natural i cultural del riu.

Ordenació del territori
L’actual model urbanístic de l’àrea urbana de Banyoles es basa en una ocupació
extensiva del territori. Es tracta d’un model de creixement de baixa densitat altament
consumidor amb un fort impacte sobre els espais agrícoles i naturals. A més aquest
model tendeix a separar sobre el territori les diferents funcions urbanes (residència,
producció, consum, serveis...), redueix la proximitat entre les diferents activitats
quotidianes i, per tant, exigeix un increment de la mobilitat associada a l’ús del vehicle
privat. Per avançar cap a un desenvolupament sostenible del territori es proposa:
Implicar-se en l’elaboració del Pla director urbanístic del Pla de l’Estany que té com a
objectiu establir les directrius per coordinar l’ordenació urbanística de la comarca.


Recuperar el model de ciutat compacta propi de la regió mediterrània. Es tracta
de fer un millor aprofitament del territori, més intensiu, atenent a que és un recurs
escàs: ocupar-lo amb densitats mitjanes, que tot garantint la qualitat de vida no
malbaratin el patrimoni natural i potenciant l’espai públic comunitari en lloc dels
jardins privats.



Preservar els nuclis rurals com a elements d’interès històric i patrimonial. A l’àrea
urbana de Banyoles, algun d’aquests nuclis (Guèmol, Miànigues, Can Ponç,
Borgonyà...) ja han estat absorbits pel creixement urbanístic o estan a punt de serho. Per això és necessari dignificar-los, preservant els seus valors arquitectònics,
evitant on sigui possible la creació d’un continu urbà i procurant que es mantingui
sòl agrícola al seu voltant. A la resta de la comarca, especialment a l’est, cal
distingir entre els nuclis històrics que pel seu valor patrimonial han de tenir un
creixement zero, d’aquells que poden créixer lleugerament, adaptant les tipologies
arquitectòniques a les caracterítistiques del veïnat i respectant l’entorn natural del
municipi.



Prioritzar la rehabilitació dels edificis existents per davant de les noves
construccions. Incentivar la rehabilitació amb descomptes en l’ICIO, per exemple.



Realitzar una planificació de zones industrials a nivell de comarca impedint que
cada municipi realitzi el seu polígon industrial. Evitar la creació d’un continu
industrial al llarg de la carretera de Banyoles a Girona.

Municipi de Porqueres


Modificar el POUM aprovat inicialment protegint la vall de Miànigues.
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Municipi de Serinyà


Sol·licitar la protecció dins el Pla director urbanístic del Pla de l’Estany de la zona
industrial de Serinyà que encara no s’ha desenvolupat. Es poden permutar els
terrenys per altres més propers al nucli urbà i que segurament no tindran un risc
potencial de contaminació del Serinyadell.



Sol·licitar la protecció dins el Pla director urbanístic del Pla de l’Estany del Turó de
Can Parella on hi ha el Castell del Teià, ja que està considerat sòl urbanitzable
però encara no està desenvolupat i pel seu elevat valor paisatgístic, cultural i
ambiental és necessària la seva protecció i per la futura inclusió de Serinyà dins el
Parc Natural.

Àrea de turisme i esports


Fomentar el turisme cultural, rural i mediambiental, contribuint al manteniment i
la millora de les zones d’interès natural i cultural, recuperant zones degradades i
aportant recursos als responsables d’aquests llocs, creant itineraris i llocs de
treball relacionats amb el turisme respectuós amb el medi ambient.



Fomentar els esports respectuosos amb el medi ambient i limitar la pràctica
dels que en provoquen una degradació, que caldria reduir a uns mínims circuits
controlats.



Utilitzar els esports que es porten a terme en els espais naturals com a eines per a
l’educació ambiental i la sensibilització.

Transports i mobilitat


Defensar la proposta de traçat del TGV elaborada pel Consell d’Iniciatives Locals
pel Medi Ambient (CILMA) entre Vilademuls i Bàscara que unifica el pas de les
infraestructures a un sol corredor (AP7, N-II i TGV) que, entre altres, evita la
destrucció de la riera Casinyola.



Mostrar l’oposició a la variant oest de Banyoles, una obra innecessària que
tindria un impacte ambiental molt fort sobre la plana agrícola de Camós i
Miànigues i sobre la plana de llevant de l’Estany de Banyoles. Defensar com a
alternativa un vial urbà que connecti Miànigues i Camós amb la C-66. Convertir la
carretera de actual de circumval·lació de l’Estany en una carretera 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.



Aplicar la Llei d’accés motoritzat al medi natural. Decret 166/1998, de 8 de juliol,
de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
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Promoure el transport públic de viatgers entre els diferents pobles de la comarca
i entre els diferents barris de ciutat de Banyoles.



Millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants en els diferents municipis, amb
construcció de voreres amples i camins d’intercomunicació entre els pobles.



Ampliar la xarxa de carrils bicicleta, fent les oportunes reserves d’espai en els
plans urbanístics o obres en carrers i carreteres que es vagin efectuant, procurant
que no afectin a la mobilitat de la circulació.



Promoure la connexió intermunicipal amb carrils bicicleta, per exemple el tram
Banyoles/Porqueres/Camós/Girona, que pogués estar connectat amb els eixos
Sant Feliu-Girona-Olot.



Instal·lar més aparcaments per a bicicletes en punts concrets com ara escoles,
camps d’esports o poliesportius, centres cívics i altres equipaments municipals.



Impulsar la creació de borses de cotxes, perquè la gent que fa els mateixos
recorreguts (per exemple de Banyoles al polígon industrial de Cornellà, de
Banyoles a Girona...) comparteixi el cotxe.



Donar suport al projecte de tramvia entre Banyoles i Girona com a model vàlid de
mobilitat sostenible.

Gestió dels residus


Fomentar la recollida selectiva i la minimització de residus, amb una bona
tasca d’educació ambiental destinada a la població en general, per obtenir bons
resultats.



Potenciar la deixalleria municipal de Puigpalter, crear les deixalleries de barri
necessàries a Banyoles i Porqueres, i fomentar la utilització de deixalleries mòbils
a tots els municipis i nuclis habitats de la comarca (camió adaptat per a aquesta
finalitat) per donar més facilitats als municipis més allunyats de la instal·lació fixa o
les persones amb dificultats per als desplaçaments.



Implantar a tota la comarca la recollida selectiva de matèria orgànica, amb la
construcció d’una planta de compostatge, tan aviat com sigui possible. En aquest
cas, les campanyes d’informació i sensibilització també hi seran fonamentals.



Control, penalització i neteja periòdica a cada municipi dels possibles punts
d’abocaments incontrolats de residus o runes que es vagin produint.



Creació d’una planta de triatge d’abast comarcal per tal de reduir els residus que
entren a l’abocador ja que els esforços destinats a la recollida selectiva mai podran
assolir resultats significativament elevats de reciclatge.
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Purins


Aprovació d’una moratòria en la concessió de permisos per a la instal·lació de
noves granges o d’ampliació de les ja existents, fins que no es trobi una solució
efectiva i útil a la problemàtica creada per l'excés en la producció de purins del Pla
de l’Estany.



Confirmar que la planta (o plantes) de tractament de purins que es pugui
implantar a la comarca no produeixi cap mena d’impacte ambiental i assegurar que
aquesta (o aquestes) instal·lacions no serviran d’excusa per construir més granges
a la nostra zona, ja molt saturada actualment.



Realitzar un pla de gestió de residus ramaders a nivell comarcal.

Gestió de l’aigua


Revisió de les xarxes d’abastament públic per detectar pèrdues i reparació
urgent de les possibles fuites (una de les causes principals de pèrdua d’aigua) per
no malbaratar aquest bé.



Previsió, en futures obres de sanejament, de separació de les aigües pluvials de
les residuals, amb un doble circuit de canonades, que permeti poder-ne fer un
tractament diferenciat i així aconseguir un màxim d’eficiència en la depuració i per
tant també un estalvi.



Realització d’un tractament terciari a la planta depuradora que permeti una
reutilització de les aigües depurades per al reg agrícola i de parcs i jardins públics.



Realització de campanyes de sensibilització de la població sobre l’ús de l’aigua.



Control del reg agrícola i realització de campanyes informatives sobre una
utilització més racional d’aquest bé comú en les activitats agrícoles i ramaderes.



Utilització de plantes autòctones i que no necessitin gaire aigua en els
enjardinaments i arbrats públics. Foment de la jardineria ecològica per part de
particulars mitjançant campanyes informatives.

Fontcoberta


Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la construcció d’una estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR) al municipi de Fontcoberta (de la qual ja hi ha fet el
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projecte) per tal d’evitar l’abocament de les aigües residuals de Melianta al
Garrumbert i d’aquest al Terri.

Gestió de l’energia


Subvencionar les instal·lacions d'energia solar tèrmica (en funció dels m2 de
captadors solars instal·lats) i fotovoltaica (quan siguin viables econòmicament).



Introduir incentius fiscals (subvenció percentual de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres) per incentivar l'edificació bioclimàtica i la utilització
d'instal·lacions energètiques eficients.



Promoure instal·lacions d’energies renovables en equipaments municipals,
principalment aquells amb un elevat consum d'aigua calenta o calefacció.



Aprovar l’ordenança municipal de la contaminació lumínica. El seu objectiu és
regular les instal·lacions i els aparells d'enllumenat exterior i interior, pel que fa a la
contaminació lumínica que poden produir.



Realitzar un programa de millora de l'enllumenat públic amb l'objectiu d’optimitzar
la seva eficiència i reduir la contaminació lumínica: substitució de les làmpades de
vapor de mercuri per altres de vapor de sodi, eliminació de globus sense refrectors
i substitució progressiva dels sistemes d'encesa per programadors o rellotges
astronòmics.



Control de la contaminació acústica. Més control sobre motos i quads
especialment, pel que fa al trànsit. Pel que fa a bars i locals d’oci nocturn, vetllar
perquè es compleixin les normatives de nivells de decibels (especialment en la
zona del front de l’Estany) i prioritzar sempre el descans dels veïns en totes les
zones de la ciutat, davant dels negocis dels bars i locals d’oci.

Altres


Realitzar l'Agenda 21 del municipi amb les corresponents auditories ambientals i la
redacció del Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS). En cas d'haver iniciat
els tràmits de realització de l'Agenda 21, mostrar un compromís sòlid per a
l'execució dels PALS i de les directrius marcades per l'Agenda 21 per tal d'iniciar el
camí cap a la sostenibilitat municipal.


Municipis sense agenda 21:

8

1. Serinyà
2. Palol de Revardit
1. Municipis amb agenda 21 en procés
a. Fontcoberta
b. Esponellà
c. Crespià


Pudors: prendre les mesures necessàries per evitar les constants i molestes
pudors que provenen de certes indústries de Banyoles per garantir la qualitat de
l’aire que es mereixen els veïns/veïnes de Banyoles. Imposar les sancions que
siguin necessàries per eradicar aquestes olors.
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