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MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL 2015
1.

Àmbit de la defensa del patrimoni natural i ordenació territorial

1.1. Via administrativa
●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals. Recurs de
delimitació dels espais naturals de Xarxa Natura 2000.

●

Agents Rurals Alt Empordà. Denúncia actuació estany Parú a Cantallops.

●

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Direcció General
Medi Natural. Escrit requeriments del Pla Rector d’Ús i Gestió del medi marí del Parc Natural de
cap de Creus.

●

Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà. Instància per sol·licitar la convocatòria de la Junta de
Protecció del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

●

Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Escrit de recurs de la Garriga per declarar més elements
patrimonials com a Bé Cultural d’Interès Local.

●

Ajuntament de Figueres. Sol·licitud d’informació sobre tala d’arbres a l’Avinguda Perpinyà.

●

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Sol·licitud informació
sobre arbres singulars a la comarca de l’Alt Empordà.

●

Ajuntament de Pontós. Suggeriments a l’avanç de planejament del POUM de Pontós.

●

Ajuntament de Roses. Al·legacions al projecte de cuneta revertida de la carretera de Montjoi.

●

Ajuntament de Roses. Petició informació d’atorgament de llicències de la zona industrial de
Roses.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Conselleria. Petició informació d’atorgament de
llicències de la zona industrial de Roses.

●

Institut Català del Sòl. Director. Petició informació d’atorgament de llicències de la zona
industrial de Roses.

●

Agents rurals Alt Empordà. Informació actuació de motocros al castell de Figueres.

●

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Denúncia tancat de
caça al terme municipal de Terrades.

●

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Al·legacions conjuntes amb d’altres entitats ecologistes a
l’Estudi d’Impacte Ambiental de la central de Sant Esteve a l’entorn del congost de Montrebei
(Lleida).

●

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Al·legacions a la
modificació dels annexos del Pla Rector d’Ús i Gestió de les Illes Medes.

●

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Oficina comarcal.
Sol·licitud informació sobre el cens de caps de porcí de la comarca.

●

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dirección General de Política Energética y Minas.
Sol·licitud de tramitar l’exposició pública del projecte “Campanya sísmica del golf de Lleó,
davant les coses de Catalunya i Balears” .

●

Agents Rurals Alt Empordà. Denúncia activitat granja il·legal al terme municipal de Rabós.

●

Agents Rurals Alt Empordà. Denúncia caça il·legal de passeriformes al Parc Bosc de Figueres.

●

Ajuntament de Figueres. Policia municipal. Denúncia caça il·legal de passeriformes al Parc
Bosc de Figueres.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
Servei de Costes. Al·legacions a la concessió d’ocupació del domini públic marítimo-terrestre
per a uns amarradors en el riu Fluvià i rec Sirvent al terme municipal de Castelló d’Empúries.

●

Oficina Territorial Avaluació Ambiental a Girona. Abast de l’avaluació ambiental del càmping del
municipi de Garriguella.

●

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. Sol·licitud informació projecte lúdic-balneari de Sant
Llorenç de la Muga.

●

Ajuntament de Sant Climent de Sescebes. Denúncia de la carretera il·legal de Cantallops.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals.
Suggeriments al Pla Especial de l’aeròdrom d’Empúria Brava.

●

Ajuntament de l’Escala, Darnius, Cistella, Castelló d’Empúries, Cantallops, Cadaqués,
Cabanelles, Colera, Borrassà, Albanyà, Agullana, Espolla, Far d’Empordà, Peralada, Pau,
Palau-Saverdera, Mollet de Peralada, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Llançà, la Jonquera,
Garriguella, Figueres, Vilanant, Vilabertran, Ventalló, La Vajol, Siurana d’Empordà, Saus,
Rabós, Portbou, Port de la Selva, Pont de Molins, Selva de Mar i Consell Comarcal de l’Alt
Empordà. Moció per protegir els arbres singulars de cada municipi.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència Catalana de l’Aigua. Al·legacions al projecte
de decret del Pla de Conca Fluvial de Catalunya.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. OGAU. Suggeriments al condicionament de la
carretera GIV 6103.

●

Ministerio de Agricultura, Ramadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. Consulta al projecte
de desdoblament de la carretera A2.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Agència Catalana de l’Aigua. Segones al·legacions al
projecte de decret del Pla de Conca Fluvial de Catalunya.

●

Agents Rurals de l’Alt Empordà. Informació sobre actuació de tala d’arbres a la Reserva
Integral del Parc Natural dels Aiguamolls.

●

Ajuntament de Vilafant. Denúncia administrativa de l’activitat il·legal a l’escorxador FRICAFOR
de Vilafant.

●

Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà. Sol·licitud d’informació sobre la tala d’arbres a la reserva
integral.

●

Ajuntament de Roses. Sol·licitud d’informació sobre el projecte d’ampliació del Bulli Foundation
que estan realitzant.

●

Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Sol·licitud d’informació sobre la comissió de seguiment de
les zones industrials de l’Alt Empordà.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. OGAU. Sol·licitud d’informació sobre el permís
d’investigació minera de Ginebró a Maçanet de Cabrenys, Darnius i La Vajol.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona. Denúncia
per vulneració de la legalitat urbanística de la carretera de Cantallops del camí dels Roures.

1.2. Via judicial
●

Parc eòlic de La Jonquera.
El Tribunal Suprem ha donat la raó a la IAEDEN-Salvem l’Empordà davant la impossibilitat de
defensa per defecte del peritatge per avaluar l’estudi d’impacte ambiental del projecte eòlic.
S’ha fet un escrit d’al·legacions per demanar al Consell de Protecció de la Natura que designi
els responsables per emetre el dictamen pericial en relació a l’avaluació ambiental del projecte.

●

Pedrera Les Clotes. Garriga d’Empordà.
La plataforma en Defensa de la Garriga - on IAEDEN-Salvem l’Empordà en forma part- ha
guanyat el recurs de cassació al Tribunal Suprem que anul·la i declara la nul·litat de ple dret de
la pedrera Les Clotes de la Garriga d’Empordà.

●

Zona industrial de Roses
La IAEDEN-Salvem l’Empordà i l’ANG han guanyat la sentència del Tribunal Suprem que
reclama l’execució de sentencia de la zona industrial de Roses que la declarava de nou com a
il·legal.

2.

Àmbit de conservació de patrimoni natural__________________________________________

Actuacions de l’espai en custòdia els estanyols de Mas Margall:
Tasques de manteniment: podes i desbrossades regulars, recollida d’ escombraries i revisió plataforma
tortugues de rierol.

Jornades de difusió i manteniment:
●

Dilluns 12 de gener: Cens d’aus hivernants a càrrec de la biòloga Agnès Batlle.

●

Dissabte 28 de febrer: Taller de construcció i instal·lació de caixes niu i alliberament
d’esplugabous.

●

Diumenge 12 d’abril: Anellament d’ocells.

●

Dissabte 23 de maig: Jornada de voluntariat ambiental: manteniment general i alliberament de
mussols procedents del Centre de Fauna del Parc dels Aiguamolls.

●

Diumenge 21 de juny: Recol·lecció d’herbes medicinals pel taller de ratafia.

Elaboració del Catàleg d’arbres singulars a protegir de l’Alt Empordà
Els arbres singulars són determinats exemplars d’espècies arbòries que pel seu valor monumental,
històric o científic, formen part del patrimoni cultural de Catalunya, o que destaquen per les seves
característiques i popularitat dins el municipi o comarca. La declaració d’un arbre/arbreda d’interès local
i/o comarcal implica la prohibició de tallar-los i d’arrencar-los total o parcialment, així com danyar-los per
qualsevol mitjà.
La IAEDEN ha elaborat un Inventari d’arbres singulars i d’interès no protegits de la comarca de l’Alt
Empordà. És un recull d’un total de 151 arbres en 35 municipis i 14 arbredes de la comarca de l’Alt
Empordà que no estaven protegits sota cap catalogació. Alhora s’ha realitzat una campanya informativa
als ajuntaments i consell comarcal on se’ls anima a aprovar una moció de protecció dels arbres singulars
del seu municipi.
Tota aquesta informació la podeu trobar a: http://iaeden.cat/arbres-singulars-a-protegir

3.

Àmbit de la sensibilització ambiental_________________________________________

a) Sortides, xerrades i activitats.

●

31 de gener i 1 de febrer. Visita al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà.

●

Diumenge 1 de febrer: Sortida ornitològica a Olot.

●

Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer: Visites al Centre de Fauna dels Aiguamolls.

●

Dissabte 28 de febrer: Taller de caixes niu i alliberament d’esplugabous, dins el projecte “La vida
a l’aigua dolça".

●

Dissabte 14 i diumenge 15 de març: Visita al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà.

●

Diumenge 29 de març: Visita guiada pels estanys temporanis de les vinyes de Can Torres
(Albera) + taller familiar d’identificació d’invertebrats, dins el projecte “La vida a l’aigua dolça".

●
●

Divendres 3, dissabte 4, diumenge 5 i dilluns 6 d’abril: visites al Centre de Fauna del Parc dels
Aiguamolls.
Diumenge 5 d’abril: Sortida Navega i camina per conèixer la flora aquàtica del Fluvià, dins el
projecte “La vida a l’aigua dolça".

●

Diumenge 12 d’abril: Anellament d’ocells als estanyols del Mas Margall, dins el projecte “La vida
a l’aigua dolça".

●

Divendres 24 d’abril: Sortida nocturna per descobrir els amfibis de l’Albera, dins el projecte “La
vida a l’aigua dolça".

●

Dimecres 29 d’abril: Taula rodona, “L’estat de conservació dels ecosistemes aquàtics”, dins el
projecte “La vida a l’aigua dolça".

●

Divendres 8 de maig: Sortida nocturna per descobrir els amfibis del Cap de Creus, dins el
projecte “La vida a l’aigua dolça".

●

Dissabte 23 de maig: Voluntariat ambiental als estanyols del Mas Margall i alliberament d’
animals recuperats del Centre de Fauna, dins el projecte “La vida a l’aigua dolça".

●

Diumenge 21 de juny: Taller de Ratafia amb reconeixement i recollida d’herbes al Mas Margall.

●

Dissabte 11 de juliol: Sortida a l’Orlina (Espolla) per conèixer plantes medicinals que creixen a
l’entorn dels rius, dins el projecte “La vida a l’aigua dolça".

●

Dimarts 29 de setembre: Xerrada “Independents de qui? Els grans projectes d’interconnexió de la
Unió Energètica, MAT’s i MidCat.

●

Dissabte 3 d’octubre: Taller de Plantes medicinals al Cau de les Marietes (Vilabertran).

●

Divendres 9 d’octubre: Audiovisual sobre l’expedició d’Albert Burgas a l’Amazones.

●

Diumenge 1 de novembre: Sortida per conèixer els bolets.

.
b) Premis Juvenils.
●

XXV edició dels Premis Juvenils Josep Maria Àlvarez de recerca sobre Medi Ambient i Natura.
Uns premis organitzats conjuntament per l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Figueres i la
IAEDEN. Des de l’any 2013 la convocatòria d’aquests premis es fa conjuntament amb els premis
Albert Compte de recerca d’humanitats i ciències socials, organitzats pel Institut d’Estudis
Empordanesos, i des d’aquest any 2015, també conjuntament amb els premis Narcís Fages de

Romà de recerca en temes de viticultura i enologia, organitzats per la Càtedra de Viticultura i
Enologia Narcís Fages de Romà de la Universitat de Girona. La cerimònia d’entrega de premis
es va realitzar el dia 19 de juny a l’Institut Ramon Muntaner.
●

XXIV edició dels Premis de Pintura sobre la Natura, Memorial Albert Ramon i Estarriol,
organitzats per l’APNAE, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la IAEDEN. La cerimònia
d’entrega de premis d’enguany es va celebrar el diumenge 26 de juliol, al Cortalet dels
Aiguamolls de l’Empordà

4. Àmbit de presència al carrer ____________________________________________________

●

Diumenge 12 d’ abril. Mercat de segona mà de primavera, i diumenge 18 d’octubre, Mercat de
segona mà de tardor i 16na. Fira Infantil d’Intercanvi de Joguines.
Aquest any vam fer el mercat de segona mà de primavera a La Rambla, i el mercat de segona
mà de tardor, conjuntament amb la Fira d’ Intercanvi de joguines, a la Plaça del Gra. En totes
dues ocasions va haver una important afluència de gent durant tot el dia: nens i pares a la Fira
intercanviant joguines, i públic en general, comprant articles a preus simbòlics al mercat.
Aquests articles es van recollir setmanes abans gràcies a tota la gent que ens els van donar per
oferir al mercat.
Tant la Fira de l’Intercanvi com el mercat de segona mà volen transmetre els conceptes de la reutilització, el decreixement i la sostenibilitat, i amb la Fira d’Intercanvi de joguines, especialment
a la mainada, la idea de que no sempre és necessari la utilització dels diners per gaudir amb
noves joguines. A mig matí va haver xocolatada amb melindros per a tothom i cap a les 13h, es
van triar els guanyadors del concurs de joguines reciclades i es van entregar el premis.
Volem agrair a tota la gent que va col•laborar cedint articles pel mercat de segona mà i també a
aquelles persones que van col•laborar activament en la realització d’aquestes activitats.

●

Dijous 23 d’abril. Parada de llibres i flors a la Rambla de Figueres per Sant Jordi.

●

Dissabte 18 de juliol. Organització sopar cloenda Trobada Cantadors d’Espolla.

5. Grups de treball_________________________________________________________________

a) Grup Custòdia Agrària
Aquest any 2015 hem continuat amb el projecte de custòdia agrària de la IAEDEN amb el grup de
voluntaris gestionant els 14 acords de custòdia signats amb aquesta xarxa d'explotacions responsables
durant aquests darrers anys. I per això, s'han continuat fent activitats de presentació del projecte,
promoció dels productes de les finques, tallers de formació i excursions a les finques. On poden destacar:

●

Dissabte 21 de març: Jornada PATT sobre experiències de custòdia.

●

Diumenge 29 de març: Visita guiada pels estanys temporanis de les vinyes de Can Torres
(Albera) + taller familiar d’identificació d’invertebrats, dins el projecte “La vida a l’aigua dolça".

●

Dissabte 16 de maig: Jornada PATT d'Introducció al maneig ecològic de l’olivar. Prevenció i lluita
contra la mosca de l’oliva.

●

Diumenge 31 de maig: Visita guiada en finques amb acords de custòdia agrària: El Mas Marcè
de Siurana d’Empordà, dins el projecte “La vida a l’aigua dolça".

●

Maig 2015: Presentació projecte custòdia agrària a Ordis.

●

Dimarts 17 de novembre: Presentació projecte custòdia agrària a IES Narcís Monturiol.

Durant 2015 s'ha gestionat el projecte "Seguiment, gestió i recuperació de basses temporànies a la finca
vitivinícola de Can Torres a la serra de l'Albera" desenvolupat per IAEDEN amb la col·laboració de Can
Torres, la Universitat de Vic i Geoservei, i finançat en el marc de la convocatòria Pondscapes 2014 del
Fons Andrena.
Aquest projecte ha finalitzat a l’ octubre amb un resultat molt satisfactori; culminant amb la recuperació
d'una tercera bassa temporal al sistema de basses de la Gutina, anomenada Prat dels Rosers.

b) Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls (CFS)
Durant aquest any 2015 s’ha seguit vetllant per l’acord a tres bandes entre el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Diputació de Girona i la IAEDEN pel manteniment anual
del Centre de Fauna.
La IAEDEN ha tramitat l’ajut a la Diputació de Girona per obtenir finançament per al sou del rehabilitador
del Centre de Fauna i s’ha buscat estratègies pel sou de la veterinària. Malauradament, durant el quart
trimestre de l’any 2015 no s’ha pogut mantenir el sou del personal, però s’ha seguit fent tasques de
voluntariat per part de la coordinadora del projecte de la IAEDEN, la veterinària i el rehabilitador. S’han fet
reunions amb els responsables del Centre de Fauna perquè la Generalitat de Catalunya torni a incorporar
el personal en plantilla pública.
Per altra banda, s’ha estat treballant pel nou Centre de Fauna. Durant l’any 2015 s’ha realitzat el projecte
executiu de la fase 1 i 2 del nou Centre, gràcies al finançament de l’Associació de Càmpings de Sant Pere
Pescador i de la Diputació de Girona. A finals d’any les obres de la fase 1 (rehabilitació de l’edifici per fer
l’hospital) estan pràcticament acabades.
S’ha fet una campanya per involucrar els ajuntaments per donar suport a les tasques realitzades amb el
Centre de Fauna. .
S’ha desenvolupat un projecte vinculat amb educació ambiental gràcies a un ajut del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En aquest context s’ha elaborat material
pedagògic per a quatre cicles escolars del Centre de Fauna, s’ha dissenyat la nova web del Centre de
Fauna, s’ha realitzat un vídeo i jocs vinculats amb la fauna del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
S’ha mantingut molt activa la web i s’ha anat omplint de continguts en base al desenvolupament del
projecte.
S’han fet diversos alliberaments d’ocells rehabilitats amb implicació de la població i els escolars del
municipi.

c) Grup Educació Ambiental
Col·laboració amb els dos agrupaments escoltes de Figueres: Xiprers al Vent i Sant Pere.
La IAEDEN-Salvem l’Empordà, amb la voluntat d’augmentar la seva oferta educativa, ofereix activitats
d’educació ambiental a les entitats d’educació en el lleure de Figueres, per tal d’establir uns bons lligams
de col·laboració educativa. Aquesta iniciativa parteix de que les entitats escoltes aportin els educands (la
mainada figuerenca organitzada i estructurada en el context de l’educació en el lleure) i la IAEDENSalvem l’Empordà aporti recursos educatius i monitors adients pel que fa a l’educació ambiental.
Durant l’any 2015 es van realitzar els següents tallers:
●
●
●
●
●
●

Caixes niu
La terra està malalta
Animals perillosos
Introducció als sistemes fluvials: La Muga
Introducció al sistema litoral
Excursió de descoberta de la fauna litoral

d) Plataforma Aturem les Prospeccions Sísmiques a la Costa Catalana
La IAEDEN continua col·laborant amb la Plataforma Aturem les Prospeccions Sísmiques a la Costa
Catalana. Al llarg del 2015 la IAEDEN ha mantingut la pàgina web activa amb la publicació d’entrades
vinculades a les novetats respecte les mobilitzacions i les tramitacions dels projectes vigents. També va
enviar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme una sol·licitud per a que el projecte “Campanya sísmica
del golf de Lleó, davant les coses de Catalunya i Balears” sigui exposat al públic.

e) Grup Energia
El 2015 el grup d’energia ha continuat col·laborant amb la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), tan en
activitats de la Xse en general com en el grup territorial nordest.
El 30 i 31 de gener vam participar en les jornades sobre geopolítica, acaparament i financiarització enfront
de la sobirania (energètica) popular: Què promou la Unió Energètica Europea?, organitzades per
l’Observatori del Deute en la Globalització (OdG) i la Xse.
Durant la campanya de les eleccions municipals del 2015, la Xse va presentar la seva Proposta
Energètica Municipalista a totes les llistes.
El 29 de setembre, el grup nordest de la Xse vam organitzar la conferència “Independents de qui? Els
grans projectes d’interconnexió de la Unió Energètica, MAT’s i MidCat” a la Cate de Figueres.
A l’octubre vam participar en la segona edició del VOLT de la Xse, un recorregut que vol establir vincles
entre diferents grups, campanyes i lluites locals, amb l’ànim de teixir aliances futures per donar resposta
als grans projectes energètics. Aquesta edició ens va portar des de Castellar del Vallès (gasoducte
MIDCAT) fins a Aragó on es projecten noves línies MAT, passant per a les muntanyes de sal d’Iberpotash
a Sallent i els projectes de magatzem de gas subterranis a Balsareny.
El 29 de novembre vam participar en la Marxa pel Clima, convocat pel Moviment per la Justícia Climàtica
a Barcelona.

6.

Àmbit de difusió i participació pública___________________________________________

Difusió en mitjans de comunicació, en paper i internet
●

Edició a dues tintes de tres números del butlletí de la IAEDEN.

●

Actualització de la pàgina web www.iaeden.cat. Aquest any 2015 hem estrenat una nova web de
l’entitat.

●

Pàgina a Facebook de “Tots Salvem l'Empordà” i Twitter.

●

Actualització del BLOG de custòdia agrària a l'Alt Empordà http://agroterritoriiaeden.blogspot.com.es/

●

Actualització del WEB de la campanya del Centre de Fauna www.centredefaunaaiguamolls.cat

●

Actualització del BLOG de la plataforma contra les prospeccions marines
https://aturemprospeccions.wordpress.com/

●

“Finestra de la IAEDEN-Salvem l’Empordà”, pàgina en l’edició de paper cedida pel Setmanari
Empordà on publiquem noticies i opinions relacionades amb l’entitat.

●

En el marc de les eleccions municipals 2015, el març la IAEDEN-Salvem l’Empordà va publicar
un “Decàleg per a una comarca sostenible”.

Participacions a debats i taules rodones
● 29 d’abril: Organització de la taula rodona “L’estat de conservació dels sistemes aquàtics
continentals a Catalunya” i de la conferència “La problemàtica de conservació dels rius catalans”,
a la Casa de Cultura de Girona.
● 11 de juny: Col·laboració amb l’ANG en l’organització de la taula rodona “El submarinisme a les
Medes al debat”, al Museu de la Mediterrània, Torroella de Montgrí.
● 27 de novembre: Taula rodona “La Muga, present i futur del nostre riu”, al convent de Santa
Clara, Castelló d’Empúries.
● 4 de desembre: Diàlegs de sobretaula: Sopar-Tertúlia sobre el país, organitzat per la Fundació
Albert Tomàs i Bassols, la IAEDEN-Salvem l'Empordà i la revista Alberes.

Comunicats i notes de premsa

Gener
●

Nota de premsa: Demanem que es convoqui la Junta de Protecció dels Aiguamolls de l'Empordà.

Febrer
●

Comunicat de premsa: Signatura d'un nou acord de custòdia agrària a l'Alt Empordà.

●

Comunicat de premsa: Oposició de les entitats ambientals al Pla gestió espais naturals anunciat
pel conseller Pelegrí.

●

Comunicat de premsa: El Centre de Fauna dels Aiguamolls comença un interessant estudi per
determinar l’estat de conservació dels amfibis al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

●

Nota de premsa: La IAEDEN-Salvem l'Empordà reclama una planta de compostatge comarcal.

Març
●

Comunicat de premsa: La IAEDEN-Salvem l'Empordà recorda que la zona industrial és il·legal i
adverteix als interessats en comprar parcel·les.

●

Nota de premsa: La IAEDEN-Salvem l'Empordà envia un decàleg de temes ambientals a les
candidatures de les properes eleccions municipals.

Abril
●

Comunicat de premsa: ANG i IAEDEN-Salvem l'Empordà denuncien les modificacions al PRUG
de les Illes Medes.

●

Nota de premsa: La Xarxa per la sobirania energètica presenta una proposta energètica
municipalista.

●

Convocatòria de premsa: Taula rodona sobre la gestió de l'aigua a Catalunya el 29 d'abril a
Girona.

Maig
●

Comunicat de premsa: Contra la nova zona industrial a Pont de Molins. Prou polígons a la
comarca!

●

Nota de premsa: Els candidats a les eleccions sobre les seves intencions en temes de medi
ambient.

●

Nota de premsa: Noves al·legacions contra prospeccions marines.

Juny
●

Comunicat de premsa: La Plataforma Salvem la Garriga i el Pla de Vinyers guanya contra la
pedrera.

●

Nota de premsa: Organitzem un debat sobre el submarinisme i la gestió de les Illes Medes.

●

Convocatòria de premsa: Taula rodona sobre el PRUG de les Illes Medes - Informe desfavorable
del Consell de Protecció.

●

Comunicat de premsa conjunt: Ecologistes denuncien la política de desmantellament dels espais
protegits.

●

Comunicat de premsa conjunt: Les entitats ecologistes critiquen la Llei de Canvi Climàtic
proposada per a la Generalitat de Catalunya.

Juliol
●

Comunicat de premsa: Nova victòria de la IAEDEN-Salvem l'Empordà als Tribunals i campanya
de donatius per a les despeses judicials.

Agost
●

Nota de premsa: Demanem la restauració de la legalitat urbanística a Sant Climent Sescebes.

●

Comunicat de premsa: Nova agressió al Parc Natural dels Aiguamolls.

●

Nota de premsa: IAEDEN-Salvem l'Empordà reclama a la Diputació menys ampliacions i més
conservació!

Setembre
●

Comunicat de premsa: La Generalitat deixa la Muga sense cabal mínim.

●

Nota de premsa del CENTRE DE FAUNA dels Aiguamolls de l'Empordà: Nou alliberament i roda
de premsa.

Novembre
●

Convocatòria de premsa: Taula rodona La Muga, present i futur del nostre riu.

●

Nota de premsa conjunta: Girona davant la Marxa Mundial pel Clima.

Desembre
●

7.

Nota de premsa: Publiquem el primer inventari d’arbres singulars de l’Alt Empordà.

Àmbit de participació institucional____________________________ ____________________

La IAEDEN-Salvem l’Empordà té representants:

8.

●

A la Junta de Protecció del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

●

A la Junta de Protecció del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera.

●

Al Consell Consultiu del Parc Natural del Cap de Creus.

●

A la Comissió de Desembassament de La Muga.

●

Al consell Consultiu del Consorci de l’Alta Garrotxa.

●

Al Consell de Caça de Girona.

Suport i col·laboració amb d’altres entitats i plataformes _______________________________
●

Al consell de la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya.

●

És membre actiu del grup de treball de Custòdia Agrària de la Xarxa Custòdia del Territori

●

Donem suport al col·lectiu Defensa del Patrimoni Natural a Catalunya.

●

Es manté el suport a NO A LA MAT.

●

Col·laboració activa amb la plataforma en defensa de la Garriga d’Empordà.

●

Col·laboració activa amb la Xarxa per la sobirania energètica (Xse).

●

Es manté el suport a la plataforma Anti-nuclear de les comarques gironines.

●

Es manté el suport a la plataforma Aigua és vida.

●

Col·laboració amb la plataforma Aturem les prospeccions.

●

Es dóna suport al Moviment per la Justícia Climàtica.

●

Fundació Albert Tomàs i Bassols:: Durant el 2015 s’ha col·laborat estretament amb la Fundació
Albert Tomàs i Bassols per buscar sinèrgies de treball conjunt. El resultat d’aquesta col·laboració
és un conveni per elaborar els següents projectes:
●

Catàleg de carreteres d’interès paisatgístic.

●

Recuperació del camí històric de la Font del Sóc.

●

Divulgació de les activitats vinculades al patrimoni cultural i natural de la comarca.

9.

Can Met_______________________________________________________________________

Can Met és, des de l’any 2007, un espai d'acció cultural i social de la ciutat de Figueres utilitzat per
diverses entitats figuerenques per organitzar actes, cursos i xerrades com també classes d’àrab. És un
espai de trobada de persones i entitats de Figueres que volen treballar per la ciutat, per una societat més
digna i més justa.
Can Met es gestiona conjuntament entre l'Ajuntament de Figueres i les entitats GEES, Amnistia
Internacional i la IAEDEN.
L' Ajuntament paga el lloguer de l'edifici del carrer Sant Vicenç 30 -a la planta baixa es troba l’espai Can
Met- i cedeix la primera planta a les tres entitats que ja hi estaven instal·lades anteriorment al conveni:
Amnistia Internacional (AI), el grup d'Empordaneses i Empordanesos per la Solidaritat (GEES) i la
IAEDEN.

10.

Balanç de socis 2015___________________________________________________________

Total a 01/01/2015: 455 socis
Altes durant el 2015: 32
Baixes durant el 2015: 18
Total a 31/12/2015: 469 socis
Aquest balanç de socis incorpora els socis de la IAEDEN i els “Amics de Salvem l'Empordà”

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL 2015

INGRESSOS

45039,82

Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà

20285,72

Donatius i activitats

12447,00

Subvencions

12307,10
45039,82

TOTAL

DESPESES

Salaris oficina
Seguretat social
Dietes
Prevenció Riscos laborals
Telèfon,ADSL i mòbil
Butlletí
Despeses local
Activitats i premis

48939,20

21572,62
6400,24
235,30
54,45
801,79
2698,92
773,25
2481,40

Activitats defensa territori

762,35

Campanya socis

359,20

Distribució cartells publicitat

903,40

Quotes assoc. i col·labor.

427,00

Equipament informàtic

0,00

Serveis tècnics Informàtics

357,96

Gestoria i comptabilitat

846,03

Papereria i material oficina
Correus i recaders
Assegurances
Servei tècnic web
EdC
Contenciosos

1582,53
448,39
1043,48
346,61
0,00
5667,56

Comissions rebuts socis

646,94

Comissions bancs

529,78

TOTAL

48939,20

Durant 2015 vam continuar desenvolupant diversos projectes iniciats en anys anteriors. Aquests projectes
porten la seva pròpia comptabilitat. En el següent quadre queden reflectides les entrades i sortides
econòmiques d’aquestes activitats.

Projecte Custòdia Agrària
Centre de Fauna

ENTRADES

SORTIDES

875,00

11109,50

72357,76

82953,19

PROGRAMA D’ACTUACIÓ PEL 2016
Secretaria General

___________________________

_

- A partir del mes d’ octubre es va donar de baixa la 1/4 jornada de la Secretaria General corresponent a
la gestió administrativa del Centre de Fauna Salvatge. La previsió per 2016 és continuar amb tres
persones contractades, una a 1/2 jornada, una a 1/4 de jornada i una altra a 14 hores setmanals.
Aquestes 4 hores setmanals més es destinaran a portar a terme els projectes acordats amb la Fundació
Albert Tomàs.
- Representació territorial de les Comarques Gironines al Consell de la Federació d'Ecologistes de
Catalunya.

Conservació del patrimoni natural___________________________________________________
A. Campanyes de defensa. Les campanyes de defensa reivindicatives es continuaran des de la
plataforma cívica Salvem l'Empordà, la plataforma NO A LA MAT i la plataforma DEFENSEM EL TREN
DE L'EMPORDÀ.
B. Al·legacions a projectes que malmetin el medi. Revisió periòdica del Butlletí Oficial de la Província.
C. Presència a la premsa. Amb l'objectiu de donar a conèixer les agressions que es produeixen i l'opinió
de l'entitat sobre certs temes.

Projectes de conservació

_______________________________________________

Estanyols del Mas Margall. Es farà el manteniment i se seguirà la gestió d'aquesta gravera restaurada. Es
té previst durant aquest el manteniment de la plataforma per les tortugues d’aigua i el seguiment de caixes
niu instal·lades anys anteriors. Així mateix es seguirà amb la realització de jornades d’anellament d’ocells i
de manteniment.

La campanya de Custòdia Agrària a l'Alt Empordà continuarà coordinada pel grup de treball de custòdia
agrària de la IAEDEN, i es marca com a línies de treball: continuar amb l'actualització del blog
http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/ , l'organització de visites a les finques, organitzar jornades de
formació, i la signatura de nous acords si es creu convenient. A més, es cercarà finançament per al
manteniment del projecte.

Centre de Fauna: Els reptes més importants pel 2016 són la finalització de les obres del nou Centre de
Fauna. I que l’equip humà del Centre sigui assumit de nou per la Generalitat de Catalunya.
La IAEDEN seguirà treballant en el grup de treball del Centre de Fauna per seguir vetllant per la seva
continuïtat i dinamització, principalment en tasques d’educació ambiental.
Per a més informació: www.centredefaunaaiguamolls.cat

Educació i sensibilització ambiental, promoció i estudis __________________________________

A. Continuació de les xerrades, sortides i cursets divulgatius i naturalistes.
B. Organització de la 17a. Fira de l' Intercanvi Infantil a Figueres i del taller-mostra de fabricació i el
concurs per edats, de joguines amb material de rebuig.
C. Organització de premis juvenils.
- XXVI edició dels premis Josep Maria Àlvarez de Medi Ambient i Natura.
- XXV edició dels premis Memorial Albert Ramon i Estarriol de dibuix de la Natura. Després de 25
anys, aquesta serà l’última edició d’aquests premis.
D. Edició a dues tintes de tres números del butlletí IAEDEN.
E. El grup d’Educació Ambiental col·laborarà amb grups juvenils de la comarca.
F. Col·laboració amb les activitats de l'EdC.
G. Col·laboració amb la Xarxa per la sobirania energètica.
H. Continuació de les xerrades als instituts sobre l’ecologisme i Custòdia Agrària.
I. Reactivació del Grup d’Esplai amb sortides, campaments d’estiu i camps de treball.

PROPOSTA PRESSUPOST 2016

INGRESSOS
Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà

45200
21300

Donatius i activitats

8200

Subvencions

5500

Publicitat butlletins

200

Fundació Albert Tomàs i Bassols

10000

TOTAL

45200

DESPESES

Salaris oficina

45200

28000

Dietes

250

Telèfon

700

Riscos laborals
Butlletí
Despeses local
Activitats

50
3000
750
1800

Distribució cartells publicitat

500

Quotes assoc. i subscripcions

400

Equipament informàtic

500

Informàtic
Papereria i material oficina
Correus i recaders
Assegurances
Web
Contenciosos

250
1500
450
1500
300
1 000

Comissions banc rebuts socis

500

Campanya socis

300

Comptabilitat i gestions

1500

Premis

1200

Altres

750

TOTAL

45200

