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MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL 2014

1.

Àmbit de la defensa del patrimoni natural i ordenació territorial___________________________

Via administrativa
•

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Madrid). Al·legacions als permisos d’investigació per

prospeccions sísmiques al mar mediterrani
•

L’Àrea d’Indústria i Energia de la subdelegació del govern a Girona. Campanya sísmica en àrees

lliures del golf de Lleó enfront de les costes de Catalunya i Balear
•

Consell Comarcal Alt Empordà. Expedient del BCIL de la Garriga. Llistat de propietaris de les

barraques
•

Ajuntament de Cadaqués. Al·legacions aprovació inicial del POUM de Cadaqués

•

Departament de Territori i Sostenibilitat. Suggeriments a l’expedient de legalització de la granja

de búfales al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
•

Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental al Pla

General de la zona Fricafor de Vilafant
•

Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Sol·licitud de l’acta de moció a favor del projecte

ElBulliFoundation
•

Disciplina urbanística. Serveis Territorials a Girona de Territori i Sostenibilitat. Irregularitats

urbanístiques a la zona del Fluvià Marina a Sant Pere Pescador
•

Ajuntament de Palau-saverdera. Al·legacions al projecte de nou vial de connexió entre Palau-

Saverdera i Mas Bohera
•

Ajuntament de Peralada. Al·legacions a la memòria ambiental del POUM de Peralada

•

Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions a les Zones d’Especial Conservació de la

Xarxa Natura 2000
•

Consell Comarcal Alt Empordà. Al·legacions a la protecció de BCIL a La Garriga de l’Empordà

•

Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte ElBulliFoundation

•

Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions a la ISA de l’espigó transversal de la platja

de la punta de Roses
•

Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Al·legacions al projecte

de decret dels transgènics
•

Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte ElBulliFoundation amb el llistat de

recollida popular de signatures
•

Ajuntament de Pont de Molins. Al·legacions al Pla Parcial de la urbanització del sector SUD-1-1

(Via Augusta)
•

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Al·legacions al Pla

Rector d’Ús i Gestió de la zona marina del Parc Natural de cap de Creus
•

Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions a la ronda sud de Figueres des de la C-31

fins l’estació del TGV
•

Ajuntament de Llançà. Recurs de reposició de la urbanització PMU-3 Súper Fener de Llançà

•

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera. Escrit de recolzament a la recuperació de la

resclosa de Requesens
•

Consell Comarcal Alt Empordà. Notificació de l’Acord que aprova la declaració de BCIL d’unes

barraques de pedra seca de la Garriga d’Empordà

Via judicial
● Sentència del Tribunal Suprem respecte el Recurs que va interposar la Generalitat, Gas Natural i
Eólica Catvent contra la mesura cautelar declarada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
consistent en la suspensió de l'acord pel que s'aprovava la determinació de les zones de
desenvolupament prioritari de parcs eòlics (el primer pla del 2010). La sentència considera que,
recaiguda sentència en el plet principal, perd virtualitat qualsevol resolució sobre les mesures
cautelar que hagin pogut adoptar-se o denegar-se en el mateix i, per tant, declara acabat el Recurs.
● Presentem Recurs de cassació contra la desestimacó del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya del nostre recurs de reposició contra la resolució que sostenia que la sentència declarant
nul el Pla Parcial del Polígon Industrial de Roses i la modificació puntual reclassificant els terrenys, ja
estava ben executada amb la sola publicació del seu contingut al DOGC.
● S’arxiva el Contenciós administratiu contra el Parc eòlic del Terraprim perquè a petició de la
pròpia empresa, el Director General de Mines i Seguretat industrial ha adoptat una Resolució deixant
sense efecte l’autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament del Parc.
● Continuem donar suport a la via judicial de la plataforma No a la MAT.

2.

Àmbit de conservació de patrimoni natural__________________________________________

Actuacions de l’espai restaurat els estanyols de Mas Margall:
Tasques de manteniment: podes i desbrossades regulars, recollida d’ escombraries i col·locació
plataforma tortugues.

Jornades de difusió i manteniment:
- Dimarts 14 de gener: Cens d’aus hivernants a càrrec de la biòloga Agnès Batlle.
- Dissabte 20 de desembre: Jornada de manteniment, i taller de menjadores d’ocells per a la mainada

3. Àmbit de la sensibilització ambiental_______________________________________________
a) Sortides, xerrades i activitats.
•

1 i 2 de febrer. Sortida “Rastres de fauna a la neu” a Ridolaina.

•

1 i 2 de febrer. Dia internacional de les zones humides. Visita al Centre de Fauna Salvatge dels

aiguamolls de l’Empordà.
•

1, 2 de març. Visita al Centre de Fauna Salvatge dels aiguamolls de l’Empordà.

•

18, 19, 20 i 21 d’abril. Setmana Santa. Visites guiades al Centre de Fauna Salvatge als

Aiguamolls de l’Empordà.
•

19 d’abril. Organització del concert de presentació del nou disc de Brams a Viladamat.

•

Dissabte 26 d’abril. Cicle Cinema & Solidaritat: Passi de la pel·lícula “Hijos de las nubes, la última

colonia”.
•

Dissabte 24 de maig. Visita al Centre de fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà.

•

Dissabte 31 de maig. Sortida per conèixer la pedra seca del cap de creus.

•

Dissabte 31 de maig. Cicle Cinema & solidaritat: Passi de la pel·lícula “Los hijos de Pinochet”

(Volver a vernos).
•

Diumenge 8 de juny. Jornada de neteja de les platges de Cap Ras entre Colera i Llançà.

•

Dissabte 28 de juny. Cicle Cinema &Solidaritat: Passi de la pl·lícula “El mundo es grande y la

felicidad está a la vuleta”.
•

Diumenge 29 de juny. Taller de ratafia a Can Met.

•

Diumenge 13 de juliol. Projecte Fènix: (Biodiversitat Virtual) Sortida per ver la recuperació de

zones cremades dos anys després dels incendis del 2012.
•

Juliol i Agost. Visites 4 dies/setmana del Centre de Fauna salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà

•

Diumenge 24 d’agost. Visita guiada per a la vall de Montjoi per explicar els seus valors naturals i

esmorzar popular a la platja (conjuntament amb DEPANA).
•

13 i 14 de setembre. Visites al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà.

•

4, 5 d’octubre. Visites al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà.

•

Dissabte 25 d’octubre. Taller de plantes medicinals al Jardí de l’Albera (Espolla).

•

Dissabte 25 d’octubre. Cicle Cinema & solidaritat, passi de la pel·lícula “La Jaula de oro”.

•

Diumenge 26 d’octubre. Sortida per conèixer els bolets.

•

1 i 2 de novembre. Visites al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà.

•

Diumenge 2 de novembre. Sortida amb caiac al riu Fluvià dins el projecte “La Vida a l’aigua

dolça”.
•

Dissabte 22 de novembre. Cicle Cinema & solidaritat, passi de la pel·lícula “Mans Manses”.

•

6,7 i 8 de desembre. Festival de les Aus. Visites al Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de

l’Empordà i tallers infantils de mussols amb material reciclat.
•

Dissabte 20 de desembre. Matinal de manteniment i taller infantil de menjadores als Estanyols

del Mas Margall, dins el projecte “La vida a l’aigua dolça"

b) Premis Juvenils.
•

XXIV 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 passat 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. La cerimònia d’entrega d’ambdós premis es va realitzar el dia 27 de juny al saló de
plens de l’Ajuntament de Figueres.

•

XXIII 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 27 de juliol, al Cortalet dels Aiguamolls de
l’Empordà

4. Àmbit de presència al carrer ________________________________________________________

• Diumenge 30 de març i diumenge 5 d’octubre: Mercat de segona mà i 14na i 15na. Fira Infantil
d’Intercanvi de Joguines. Aquest any vam decidir fer el tradicional Mercat de segona mà i la Fira
d’intercanvi de joguines junts a la Rambla, a la primavera i també a la tardor. En les dos ocasions el
temps no ens va acompanyar gaire i vam haver de fer-les a la Plaça de Catalunya. Malgrat això va
haver una continua afluència de gent; al matí, nens i pares a la Fira, intercanviant joguines i durant
tot el dia, al Mercat, gent comprant articles que, en els dies de recollida, moltes persones ens els
havien donat per vendre.
Amb el mercat de segona mà recollim diners per ajudar al manteniment de l’entitat i amb el mercat i
la fira d’intercanvi, a més, volem transmetre el concepte de re-utilització, i ensenyar a la mainada el
tenir cura de les seves coses, per així poder donar-les a altres nens quan ells ja no les volen.
A mig matí va haver xocolatada amb melindros per a tothom i al final del matí, com sempre, 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 per a la venta i també a aquelles
persones que van col·laborar activament en la realització d’aquestes activitats.

•

Dissabte 19 d’abril: participació en el concert de Brahms a Viladamat conjuntament amb la

Plataforma Salvem el Terraprim.

5.

•

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

•

Dissabte 19 de juliol: Organització sopar cloenda Trobada Cantadors d’Espolla.

Grups de treball_________________________________________________________________

a) Grup Custòdia Agrària
Aquest any 2014 hem continuat amb el projecte "Cultivant Sinergies" sota el lema “Un paisatge que
alimenta”, que és un pla pilot de desenvolupament rural del GOB Menorca amb la col·laboració de la
IAEDEN cofinançat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel FEADER 2011-2014 i que
s'ha dut a terme a l'Alt Empordà i Menorca. Aquest projecte vol potenciar la conservació del paisatge
empordanès a partir de fomentar un sector agrari fort, viable econòmicament i conscienciat per a la
conservació del medi ambient.
Durant aquest any s'ha treballat per a la consolidació de la xarxa de 13 explotacions amb acord de
custòdia signat amb la IAEDEN a la comarca de l'Alt Empordà. I per això, shan potenciat les activitats de
presentació del projecte, promoció dels productes de les finques, de voluntariat agrari, de formació i
d'educació ambiental a les escoles, excursions a les finques. I s'han fet intervencions de millora ambiental
a les finques com instal·lació de caixes niu, actuacions de gestió de la biodiversitat concretes i jornades de
formació específica per ajudar a una gestió agrària sostenible. On poden destacar:



Seminari d'Agricultura i Medi Ambient (15 i 22 de març de 2014) a l'Ecomuseu Farinera de Castelló
d'Empúries.



Jornada pràctica d'iniciació al maneig ecològic de les abelles a Vilajuïga (29 de març de 2014)



Jornada de formació sobre plagues i malalties de l'horta ecològica (31 de maig de 2014)



Sopar de productes de custòdia, ecològics i de proximitat al CAT Vilajuïga (27 de setembre de 2014)



Recuperació d'un safareig abandonat a les vinyes de Can Torres i instal·lació d'un petit abeurador. (18 de
maig de 2014)



Ambientalització d'una bassa agrícola a l'horta ecològica de la Vessana (6 de juny de 2014)



Visites tècniques a la finca de Can Torres amb la Xarxa Custòdia del Territori en el marc d'un projecte
Grundtvig “Access to land” (10 d'abril de 2014) i també en el marc del projecte LIFE Landlife i el I congrés
internacional de custòdia (8 novembre 2014)



Visites i excursions matinals al Mas Marcè (23 de març) i la Vinyeta (30 de setembre)



Instal·lació i seguiment de les caixes niu de xoriguer, òliba i caixes dormider de rat-penats instal·lades a
les hortes ecològiques de Mas Galceran, la Vessana i la Rufa, a les vinyes de la Vinyeta i Can Torres i al
Mas Marcè.



Elaboració d'uns inventaris ambientals a les finques amb acord de custòdia signat. Aquestes descripcions
biològiques de les finques, ens permetran fer propostes per a potenciar-ne la biodiversitat.

Cal destacar que aquest any, el projecte “Cultivant Sinergies” va ser un projecte seleccionat en la
convocatòria .Idea d'ecotendències del Cosmocaixa, i que vam participar d'un fòrum públic de presentació
i debat dels projectes seleccionats. També s'ha participat al XVII Coloquio COLORURAL 2014 de Girona
de la UdG.
S'ha rebut una subvenció de 16.500 euros per a la recuperació d'una tercera bassa temporània als
estanys de Gutina de Can Torres finançada pel Fons Andrena. Aquesta actuació que s'inicia l'any 2014
s'acabarà a finals de l'any 2015, i servirà per a recuperar una bassa que fa dècades va ser dessecada en
el passat. D'aquesta manera s'incrementarà la superfície d'aquest hàbitat prioritari, i s'evitarà que les
aigües pluvials inundin les vinyes de la finca.
Per a més informació http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/

b) Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls (CFS)
Durant aquest any 2014 s’ha aconseguit signar un acord a tres bandes entre el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Diputació de Girona i la IAEDEN per vetllar pel
manteniment anual del Centre de Fauna. Aquest document acorda que el DAAM se’n faci càrrec del
responsable del Centre i el material que es requereix (alimentació, medicaments,...); la Diputació se’n fa
càrrec de part del sou del rehabilitador i la IAEDEN (amb cerca de finançament extern) se’n fa càrrec del
sou de la veterinària.
Durant el 2014 s’ha ampliat l’horari de la tècnica de la IAEDEN per seguir vetllant per aquest assumpte i
buscar finançament per tal de garantir l’activitat del centre durant el 2014 i la seva reubicació.
S’ha aconseguit finançament del Centre de Fauna de la Fundació Elsa Peretti (sou veterinària i ampliació
horari de la tècnica).
També s’han demanat ajuts per diferents projectes: DAAM (eines de difusió del Centre de Fauna),

Fundació Alchimia, mitjançant l’APNAE, per complementar l’ajut del DAAM -despeses no
subvencionables- i completar-ho, Fundació Zoo de Barcelona (seguiment d’amfibis al PNAE i detecció del
fong Bd) i una petita part d’un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat per realitzar un parell de
visites que complementaran activitats de la IAEDEN.
Es va realitzar un concurs del logo del Centre de Fauna. Hi van participar més de 300 nois i noies i es va
informar del concurs al programa InfoK de TV3.
Els reptes més importants pel 2015 són les obres del nou Centre de Fauna. Fins a dia d’avui s’ha trobat
finançament per valor de 75.000€ (d’aquests 30.000€ de l’Associació de Càmpings de Sant Pere
Pescador i 45.000€ de la Diputació de Girona) A inicis del 2015 es fa el projecte executiu que ha d’acabar
de definir el pressupost total.
Per a més informació: http://centredefauna.blogspot.com.es/

c) Grup d’esplai els Remena-rocs
Durant l’any 2014 han continuat les sortides del grup d’esplai Remenarocs, amb l’Ignasi Batet i l’Anna
Albó com a monitors. S’han fet dues sortides amb objectius de descoberta naturalista i de l’entorn
(orientació, interpretació del territori i dels ecosistemes) així com d’aprenentatge de capacitats
autoorganitzatives:

● 8-9 de març de 2014 - Santuari de Bellmunt (Osona).
● 18-21 d’abril de 2014 - Esterri d’Àneu i Isil (Pallars Sobirà)

El Grup d’Esplai Remenarocs, durant els darrers anys, ha treballat amb un grup de nois i noies formantlos i introduint-los al naturalisme i l’ecologisme. Ara, la majoria dels seus integrants han arribat als 18
anys i tenen altres interessos. Per tant, després de les sortides del 2014, donem per finalitzades les
activitats amb aquest grup d’esplai.

El 2014 ha començat a funcionar el Grup de Comunicació i Educació Ambiental, amb dos objectius. D’una
banda, a partir d’una reflexió sobre els objectius generals de l’entitat, ser un grup de debat sobre
qüestions que van més enllà del dia a dia i treballar amb els grups que més específicament es dediquen a
la comunicació de l’entitat. D’altra banda, proposar noves estratègies pel que fa a l’educació ambiental.
Moltes de les activitats de l’entitat tenen alguna relació amb l’educació ambiental, per tant, creiem que no
ha d’anar dirigida només als més joves sinó a diferents sectors: joves, famílies, públic en general. De totes
maneres, considerem que les activitats dirigides a joves han de tenir un pes important, i per això es vol
treballar en les següents línies:

•

Arribar a més infants i joves i també, vetllar per dur a terme activitats que serveixin per

integrar

nens i joves d’altres cultures i per millorar la cohesió social.
•

Aprofitar sinergies amb altres entitats que treballin amb joves.

•

Es pretén oferir activitats relacionades amb l’ecologia i els principals problemes ambientals del

planeta, i també activitats relacionades amb la descoberta del medi, als grups d’escoltes i esplais de la
ciutat i comarca.

d) Plataforma Aturem les Prospeccions Sísmiques a la Costa Catalana
La IAEDEN continua participant activament en la Plataforma Aturem les Prospeccions Sísmiques a la
Costa Catalana. Aquest any s’ha reforçat la col·laboració entre moviments contra les prospeccions d’arreu
de l’estat (Catalunya, País Valencià, Balears i Canàries). Al llarg del 2014 aquesta plataforma ha realitzat
les següents actuacions:

•

Passi del documental Blackfish a la Facultat de Ciències de la UdG. 26 de febrer.

•

Acció simbòlica davant al Parlament de Catalunya per demanar l’aturada de les prospeccions. 10
d’abril.

•

Xerrada a Roses sobre els impactes de les prospeccions sísmiques. 22 de maig.

•

Suport a la concentració contra les prospeccions petrolieres, Ni aquí ni enlloc! A Barcelona. 7 de
juny.

•

Participació a la trobada estatal contra les prospeccions marines: 14 de juny, Palma de Mallorca.

•

Acció conjunta contra les prospeccions sísmiques a tot l’estat. 28 de juliol. Des de la Plataforma
es va organitzar una “Abraçada a la mar” que va tenir lloc a la platja de Sant Martí d’Empúries.

•

Organització de la parada contra les prospeccions marines al 1r Volt Oligotòxic, organitzat des de
la Xarxa per la Sobirania energètica. 28 de setembre. Platja de Palamós.

•

Nedada reivindicativa contra les prospeccions sísmiques amb Travessia Catalunya Nedant (TCN)
a la Platja de Blanes. 21 de desembre.

•

Comunicat de premsa, el dia 28 de desembre (sants innocents) ironitzant la cerca de petroli a
l’Estany de Banyoles.

e) Grup d'energia
Aquest 2014 el grup d’energia ha participat i col·laborat sobretot en activitats de la Xarxa per la sobirania
energètica (Xse). Seguim les reunions i jornades de la Xse i vam participar activament en el 1r Volt
Oligotòxic, un recorregut per Catalunya amb parades a llocs especialment afectats per a infraestructures
energètiques. Dins del Volt el grup nordest de la Xse va organitzar les parades de Viladasens (MAT) i
Palamós (prospeccions marines).
Com a membre del grup antinuclear de les comarques gironines, vam ser presents a la xerrada per
recordar la catàstrofe de Fukushima, on també es va passar el documental "L'esperit de Schönau" i es va
fer nota de premsa pel tercer aniversari d'aquesta catàstrofe nuclear (al centre cívic de Sant Narcís, l’1 de
març).
Vam portar l’exposició commemorativa 25 anys de l’accident de Vandellòs (organitzada per Ecologistes en
Acció), a comarques gironines. Aquesta exposició es va poder visitar del 22 al 26 de setembre a la
Facultat de Lletres de l’UdG i del 29 de setembre al 3 d'octubre a la biblioteca de Figueres. També vam
tenir representació a l’acte de commemoració que es va celebrar el 19 d’octubre davant la planta
Vandellòs I.
El 4 d’octubre vam participar a la jornada solidària Desmuntem la MAT (fira d'entitats, xerrades, sopar i
concerts).
Per a les activitats realitzades dins la plataforma Aturem les prospeccions, consulteu l’apartat anterior.

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 WEB de la IAEDEN: www.iaeden.cat. Durant el 2014 hem estat preparant una
nova pàgina web per l’entitat, que s’estrenarà a l’assemblea anual de socis d’enguany.
•

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

•

Actualització del BLOG de custòdia agrària a l'Alt Empordà

http://agroterritori-

iaeden.blogspot.com.es/

• Actualització

del

BLOG

de

la

campanya

del

Centre

de

Fauna

prospeccions

marines

http://centredefauna.blogspot.com.es/
•

Actualització

del

BLOG

de

la

plataforma

contra

les

https://aturemprospeccions.wordpress.com/
•

Entrevista dins el documental “Les nostres energies”, produït per Enginyeries sense Frontera.

•

Un cop al mes, al Setmanari Empordà, a la pàgina “Finestra de la IAEDEN-Salvem l’Empordà”,

publiquem noticies i opinions relacionades amb l’entitat.
•

Entrevista al programa de ràdio “Fem Natura” dels Naturalistes de Girona (ANG).

Participacions a debats i taules rodones
•

24 de març: Participació a la Taula de debat urbanístic dins el pla de participació ciutadana del

POUM de Figueres.
•

9 de maig: Organització de la taula rodona sobre projecte d’ElBulliFoundation a La Cate de

Figueres.
•

15 d’octubre: debat a Empordà TV sobre el projecte El Bulli.

•

27 d’octubre: debats preliminars a la Llei de Territori. Girona

•

6 de novembre: Participació a la taula rodona organitzada pel grup municipal Gent del Poble de

Roses sobre el projecte d’ElBulliFoundation.
•

13 de novembre: participació al projecte MEDACC (adaptació al canvi climàtic a la conga

hidrogràfica de la Muga) a la sala d’actes del parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
•

17 de novembre: Participació en el debat sobre el projecte d’ElBulliFoundation al programa El

Mirador d’Empordà Televisió.
•

21 de novembre: participació al Curs de sostenibilitat organitzat per la UdG

•

24 de novembre: debat POUM Figueres al Parc de les aigües.

•

26 de novembre: Debats preliminars sobre la nova llei de Territori a Girona.

•

27 de novembre: Participació a la taula rodona sobre el BulliFoundation organitzada pel Col·legi

d’Enginyers a Girona
•

Participació en el debat sobre el MIDCAT (gasoducte internacional) i altres infraestructures,

organitzada per la CUP de Sant Gregori.

Comunicats i notes de premsa

Gener

•

Nota de premsa El Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

(DAAM) no escolta les entitats ecologistes en l’aprovació de la Junta Rectora del Parc natural del Montgrí,
Illes Medes i el Baix Ter
•

Comunicat de premsa de la plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana, referent a un

NOU projecte de prospeccions d'hidrocarburs al mediterrani. Comunicat firmat per a les entitats: Centre
d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), Ecologistes de Catalunya (EdC), Ecologistes en Acció, GOB
Mallorca, GOB Menorca, GEN-GOB Eivissa, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans
(GEPEC), Institució de Ponent per a la conservació i l'estudi de l'Entorn Natural (IPCENA), Repsol Mata i
la plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana.
Febrer
•

Nota de premsa: S’ha aconseguit el ple funcionament del Centre de Fauna dels Aiguamolls pel

2014.
•

Nota de premsa referent a la carta oberta a tots els diputats i diputades del Parlament de

Catalunya, amb algunes consideracions respecte al projecte de llei que declari ElBulliFoundation com una
actuació d’interès públic de primer ordre.
•

Nota de premsa conjunta de l'Associació Naturalistes de Girona i IAEDEN-Salvem l'Empordà, en

relació a la campanya SOSpeix: Els límits del mar i l'estudi pilot amb els patrons de consum de peix i
marisc.
•

Nota de premsa de la plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana referent a un

programa d’accions per conscienciar la població dels riscos ambientals i econòmics de les prospeccions
sísmiques per hidrocarburs.
Març
•

Comunicat de premsa referent a la concentració davant la subdelegació del govern a Girona,

amb motiu de les últimes expropiacions forçoses del segon tram de la MAT, amb el suport de totes les
entitats anti-MAT.
•

Nota de premsa de la plataforma Tanquem les Nuclears en referencia als actes que s'organitzen

a tot Catalunya per commemorar el tercer aniversari de l'accident nuclear a Fukushima i del 25è aniversari
de l'accident nuclear de Vandellòs.
Abril
•

Roda de premsa de les entitats de la plataforma Salvem el Terraprim sobre la situació del

projecte del parc eòlic a la serra de Ventalló.
•

Convocatòria de premsa de la plataforma Aturem les prospeccions i acció davant del Parlament

de Catalunya reclamant que el parlament es posicioni sobre els projectes de prospeccions i d'explotació
de gas i petroli davant de la costa catalana.
Juny
•

Nota de premsa del grup de Custòdia Agrària: El projecte Cultivant Sinergies seleccionat a la

convocatòria “Idea d'Ecotendències Cosmocaixa” en el marc del cicle "Ecosistemes naturals i
biodiversitat: un recurs econòmic?"

•

Convocatòria de premsa referent a l'acció conjunta contra les prospeccions marines a tot l’Estat

convocades pel 28 de juny, per demostrar l’oposició ciutadana davant d’aquests projectes, i aconseguir
aturar l’explotació de petroli tant al Mediterrani com a l’Atlàntic.
•

Convocatòria de premsa per l'entrega de premis als finalistes del Concurs de logo pel Centre de

Fauna dels Aiguamolls.

Juliol
•

Nota de premsa referent a la concentració convocada pel Grup Antirepressiu de Girona,

l'Assemblea No a la MAT de Girona i Desmuntem la MAT dins de la campanya "Solidaritat amb la defensa
del territori" amb motiu del primer judici a la lluita contra la MAT.
•

Nota de premsa: La Generalitat publica el projecte de la BulliFoundation en ple estiu

•

Nota de premsa de change.org referent la seva campanya de recollida de signatures contra la llei

a mida pel Bulli.

Agost
•

Convocatòria de premsa: DEPANA i la IAEDEN-Salvem l'Empordà organitzen una visita guiada a

Cala Montjoi i comencen la recollida de signatures a les al·legacions al projecte de ElBulliFoundation.
Setembre
•

Nota de premsa referent a l'entrega de més de 75.000 signatures contra la llei del projecte Bulli a

la presidenta del Parlament de Catalunya per la creadora de la petició, DEPANA i la IAEDEN-Salvem
l'Empordà.
•

Convocatòria de premsa a les les dues parades a les comarques gironines, a Fellines (MAT) i a

Palamós (prospeccions marines) del 1r Volt Oligotòxic de Catalunya, organitzat per a la Xse.
Octubre
•

Comunicat de premsa: Al·legacions presentades al projecte ElBulli1846.

•

Nota de premsa de la plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana: Entitats

ecologistes contra les campanyes sísmiques a Tarragona i Bizkaia.
Novembre
•

Nota de premsa: En defensa del Pla rector d'us i gestió (PRUG) del Cap de Creus (amb el suport

de l'EdC i ANG).
Desembre
•

Comunicat de premsa: La plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana i Travessia

Catalunya Nedant es mobilitzen contra les prospeccions marines per hidrocarburs a la platja de Blanes
(La Selva).
•

Nota de premsa: La plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana publica que

properament començaran prospeccions per hidrocarburs sota l'Estany de Banyoles (innocentada).

7.

Àmbit de participació institucional____________________________ ____________________

La IAEDEN-Salvem l’Empordà té representants:

8.

9.

•

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

•

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.

•

Al Buró Ambiental Europeu a Brussel·les com a representant de l'EdC.

•

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

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

•

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 activa amb la plataforma Aturem les prospeccions.

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 2014___________________________________________________________

Total a 01/01/2014: 468 socis
Altes durant el 2014: 17
Baixes durant el 2014: 30
Total a 31/12/2014: 455 socis
Aquest balanç de socis incorpora els socis de la IAEDEN i els “Amics de Salvem l'Empordà”

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL 2014
INGRESSOS

60906,07

Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà
Donatius
Subvencions
Activitats
Publicitat butlletins
Custòdia agrària
Altres

22401,59
5865,28
23900,65
5700,00
250,00
2550,00
238,55

TOTAL

60906,07

DESPESES

Devolucions quotes socis
Salaris oficina
Seguretat social
Dietes
Prevenció Riscos laborals
Telèfon
Butlletí
Despeses local
Activitats
Activitats defensa territori
Distribució cartells publicitat
Quotes assoc. i subscripc..
Equipament informàtic
Informàtic
Papereria i material oficina
Correus i recaders
Assegurances
Web
EdC
Contenciosos

48973,50

740,00
19703,90
6593,60
243,40
457,50
854,80
3067,90
647,70
8663,70
475,10
510,00
327,00
35,60
42,40
2290,80
233,60
1544,10
274,70
0,00
670,00

Comissions devolucions
Comissions bancs

723,20
751,70

Altres

122,80

TOTAL

48973,50

Aquesta diferència entre entrades i sortides es deu a que s’ha cobrat una subvenció que estava pendent
des de l’any 2012.

Durant 2014 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.

ENTRADES
19042,49
60604,51

Projecte Custòdia Agrària
Centre de Fauna

SORTIDES
5074,68
59506,68

PROGRAMA D’ACTUACIÓ PEL 2015
Secretaria General

___________________________

_

- A principi de 2014 vam afegir 1/4 de jornada a la Secretaria General per portar la gestió administrativa
del Centre de Fauna Salvatge, per tant, la previsió per 2015 és continuar amb tres persones contractades,
dos a 1/2 jornada i una a 1/4 de jornada (aquesta última ampliada en funció de la subvenció pel projecte
Aigua dolça).
- 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 “Un Paisatge Que Alimenta” iniciada a l'Alt Empordà continua 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, la promoció dels
productes de custòdia, organitzar jornades de formació i la signatura de nous acords si es creu
convenient. A més, es cercarà finançament per al manteniment del projecte.
I finalment, aquest es continuarà amb el projecte de recuperació d'una tercera bassa temporània als
estanys de Gutina de Can Torres finançada pel Fons Andrena iniciat el 2014.

Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls. Garantir l’activitat del CFS mitjançant la contractació del
personal que forma part de l’equip. Durant el 2015 serà important vetllar per la nova ubicació i fer els
projectes i les tramitacions necessàries perquè esdevingui una realitat. Continuar amb les tasques
d’educació i sensibilització ambiental.

Educació i sensibilització ambiental, promoció i estudis __________________________________
A. Continuació de les xerrades divulgatives i naturalistes així com cursets i sortides.
De gener a setembre desenvoluparem el projecte La vida a l’aigua dolça. Descobreix la biodiversitat dels
rius, basses i aiguamolls de Catalunya, conjuntament amb els Naturalistes de Girona (ANG), en el marc
de les subvencions del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSACat) en l’àmbit d’educació i
sensibilització ambiental. El projecte vol apropar els rius, basses i aiguamolls de casa nostra i la seva flora
i fauna al públic general mitjançant activitats de lleure, xerrades i cursos on experts i especialistes del
tema, alguns d'ells vinculats a les nostres entitats, explicaran el seu estat ecològic actual, perills i mesures
de protecció. L'objectiu és conscienciar a la població de la singularitat d'aquests ecosistemes i de la seva
importància per a la conservació de la biodiversitat.
B. Organització de la 16a. 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.
- XXV edició dels premis Josep Maria Àlvarez de Medi Ambient i Natura.
- XXIV edició dels premis Memorial Albert Ramon i Estarriol de dibuix de la Natura.
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.

PROPOSTA PRESSUPOST 2015

INGRESSOS

46100

Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà

22000

Donatius

2600

Subvencions

15000

Activitats

6000

Publicitat butlletins

500

TOTAL

DESPESES
Salaris oficina

46100

46100
30000

Dietes

300

Telèfon

1000

Prevencontrol

450

Butlletí
3500
Despeses local
Activitats

650
1500

Distribució cartells publicitat

500

Quotes assoc. i subscripcions

400

Equipament informàtic

600

Informàtic

300

Papereria i material oficina
3000
Correus i recaders
Assegurances
Web
Contenciosos
Comissions bancs
TOTAL

300
1200
300
1 500
600
46100

