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Memòria
d’actuació 2021

1. Àmbit de la defensa del patrimoni natural i
ordenació territorial
Durant tot l’any es consulten els Butlletins Oficials Provincials de Girona (pels municipis de l’Alt Empordà) per
poder avaluar els projectes que s’hi desenvolupen i valorar l’impacte que poden tenir sobre el territori i el medi
ambient. Per la via administrativa, participem de les consultes prèvies i dels suggeriments i al·legacions dels
projectes en tràmit d’avaluació ambiental de la comarcal de l’Alt Empordà. Aquest any, ha agafat especial
rellevància la presentació d’al·legacions als projectes de parcs eòlics a la comarca i la participació a diversos
espais per definir l’estratègia d’implantació de les energies renovables.
S’han presentat els següents documents a l’administració pública:
Ajuntament de Cabanelles. Al·legacions al projecte d’ampliació de la explotació ramadera Can Trabal..
Diputació de Girona. Al·legacions a la construcció de la variant d’Arenys d’Empordà .
Departament de Territori i Sostenibilitat. Recurs contra el projecte de parc agrivoltaic de l’Escala.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Recurs de reposició a la resolució de la Ponència Ambiental
d’Energies Renovables (PER) sobre el parc eòlic Galatea.
Ajuntament d’Agullana. Al·legacions al projecte d’explotació aviar del paratge Mas Guerra.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions a la Modificació del Pla Especial i Catàleg de Masies de
Can Xiquet, Cantallops.-:_
Departament de Territori i Sostenibilitat. Informe a la consulta sobre el permís d’investigació minera PI
Castell, Maçanet de Cabrenys/Darnius.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions a la revisió anticipada d’ofici de la granja porcina Sant
Mori.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Petició d’informació sobre l’estat administratiu de les pedreres
situades al PEIN Garriga d’Empordà..
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte eòlic Cronos.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte eòlic Terrades.
Agència Catalana de l’Aigua. Denúncia per una tala i tancament de camins a la riba del riu Muga, Pont de
Molins.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Recurs d’alçada per les irregularitats ambientals de la granja La
Closeta, Masarac.
Parc Natural del Cap de Creus. Sol·licitud d’informació sobre les espècies nidificants protegides del PNCC..
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte eòlic Serra de Bosquerós.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte eòlic Querols.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte eòlic Llançà.
Ajuntament de Port de la Selva. Al·legacions a la memòria d’obres de rehabilitació del paviment del camí de
ronda.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte eòlic El Ventador.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al projecte eòlic Els Estanys.
Ajuntament de Llançà. Al·legacions al Pla de Millora Urbana La Farella.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Recurs de reposició a la resolució de la PER sobre el projecte eòlic
Querols.
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Al·legacions a la modificació de les Normes Subsidiàries (NNSS)
de l’Armentera sobre el sòl no urbanitzable (SNU).
Ajuntament de l’Armentera. Al·legacions a la modificació de les Normes Subsidiàries de l’Armentera sobre el
sòl no urbanitzable.
Ajuntament de Figueres. Al·legacions a l’ordenança de circulació.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació
de les NNSS del SNU de l’Armentera.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions al projecte eòlic Zeus.
Disciplina Urbanística de Girona. Denuncia d’irregularitats urbanístiques al Fluvià Marina/Port Natura.
Ajuntament de Sant Pere Pescador. Denuncia d’irregularitats urbanístiques al Fluvià Marina/Port Natura.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al·legacions al projecte de Real Decreto de los
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).
Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana. Al·legacions a la modificació de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana.
Ajuntament d’Espolla. Al·legacions al projecte d’ampliació de la granja La Cardonera.
Ajuntament de Portbou.Sol·licitud d’inscripció com a BCIL de les barraques de la platja petita de Portbou.
Ajuntament de l’Escala. Denúncia d’un abocador de runes.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions a la regularització de la “carretera de
la vergonya” (carretera de Sant Climent a Cantallops) a través de la modificació del planejament municipal de
Cantallop i de Sant Climent Sescebes.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions al projecte eòlic Comptador
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions al projecte eòlic Frausa.
Diputació de Girona. Recurs de reposició al projecte de construcció de la variant de la GIP-5129 de Vilafant a
Borrassà.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions al projecte eòlic Neulós.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions al projecte eòlic La Sureda.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions al projecte eòlic El Fonollar.
Síndic de Greuges. Queixa sobre el silenci administratiu positiu a les consultes prèvies de diversos projectes
eòlic de l’Albera.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions al projecte eòlic Helix I.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions al projecte eòlic Helix II.
Agència Catalana de l’Aigua. Denúncia vessament fitosanitaris al clavegueram de Figueres.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions a la renovació de l’autorització
ambiental de la granja Boví SL, Vilamalla.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions a la renovació de la llicència
ambiental de la granja Montpedrós, Peralada.
Ajuntament de Peralada. Al·legacions al projecte d’aerodrom a Sant Nazari de les Olives.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs de reposició al silenci administratiu positiu
del projecte eòlic Frausa.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs de reposició al silenci administratiu positiu
del projecte eòlic El Comptador.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs de reposició al silenci administratiu positiu
del projecte eòlic Neulós.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs de reposició al silenci administratiu positiu
del projecte eòlic La Sureda.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs de reposició al silenci administratiu positiu
del projecte eòlic Helix I.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs de reposició al silenci administratiu positiu
del projecte eòlic Helix II.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs de reposició al silenci administratiu positiu
del projecte eòlic El Fonollar.
Ajuntament de l’Armentera. Al·legacions a la modificació de les NNSS per ampliar el sòl productiu.
Generalitat de Catalunya. Suggeriments al PRUG del Parc Natural del Cap de Creus.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs de reposició a la resolució definitiva
d’autorització ambiental de la granja Agrotanic, Cabanelles.
Ajuntament de Figueres. Al·legacions a l’aprovació inicial del POUM.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions projecte eòlic Serra Comunera.
Ajuntament de Peralada. Al·legacions a la modificació del POUM per implantar el sector ITSE.- Les
Montserrades.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Consideracions a la modificació del POUM de
Garrigàs per regular la implantació d’energies renovables.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al·legacions a la modificació de les NNSS de
Terrades per regular la implantació d’instal·lacions de camping.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al·legacions a l’augment de capacitat de la N-II,
tram Orriols- La Jonquera.

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Recurs a l’autorització ambiental de la granja
Germans Grau Llach, Ventalló.
Síndic de Greuges. Queixa urgent per l’ús de la via d’esmenes a llei de pressupostos per modificar el decret
d’energies renovables.

2. Àmbit de conservació de patrimoni natural
Actuacions de l’espai en custòdia els estanyols de Mas Margall
Durant 2021 s’han realitzat les habituals tasques de manteniment: podes i desbrossades regulars, recollida d’
escombraries, i revisió d’aguaits i plataforma tortugues de rierol.
Jornades d’ activitats, difusió i manteniment:
Divendres 15 de gener: Cens d’aus aquàtics hivernants a càrrec de l’ornitòleg Joan Ventura
Dimarts 2 de febrer. Matinal de manteniment, tala d’un arbre caigut al mig de l’itinerari. Participants: 1
voluntari.
Dissabte 30 d’octubre. Matinal de voluntariat. Es va canviar la paperera de fusta i es van reemplaçar els pals
deteriorats que limiten els camins. Participants: 4 persones.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, es van realitzar 4 sessions d’Anellaments
científics d’ocells:
13 de febrer. Participants: 25 persones
17 d’abril. Participants: 17 persones
5 de juny. Participants: 20 persones
11 de setembre. Participants: 21 persones

Observatori dels Amfibis a l’Alt Empordà
La IAEDEN, conjuntament amb la Fundació del Zoo de Barcelona i el CREAF van firmar un conveni per la creació
de l’Observatori dels Amfibis als Aiguamolls de l’Empordà i l'Atles de distribució d’amfibis en aquesta zona amb
l’objectiu de vetllar per la conservació i millora de la gestió d’aquest grup animal.
Durant el 2021 es van valorar els sis punts d’aigua control representatius del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà
i es van realitzar sortides a 25 quadrícules noves amb el objectiu de cobrir totes les quadrícules per l'atles
d’amfibis dels Aiguamolls de l'Empordà (1x1km). Així doncs, en aquest informe es presenten els resultats
obtinguts.
Durant el 2020 es va localitzar una població de tritó verd (Triturus marmoratus) reproductora amb individus
adults i larves en diferents estadis de creixement en un prat inundat temporalment situat al sector nord dels
Aiguamolls de l’Empordà. Durant el 2021 es va visitar aquesta mateixa zona per tal de donar seguiment a aquesta
població i no s'ha retrobat, de fet la zona on s'havia detectat, estava seca completament i sense presència de
tritó verd. D'altra banda, durant el mostreig del 2021 s'han detectat dues noves localitats amb individus aïllats,
una d'elles dins dels límits del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, la qual cosa implica una major
responsabilitat per part del parc natural en la conservació de l'espècie.
També s’ha continuat treballant amb diversos grups de recerca en malalties emergents en amfibis, col·laborant
en la presa de mostres al camp i s'han fet algunes analítiques d'aigua junt amb l'equip de la Fundació Zoo de
Barcelona.
Finalment per difondre les activitats del l’Observatori dels Amfibis, s’han mantingut actius els canals de
comunicació a través de les xarxes socials. Així com a traves del la web de l’Observatori dels amfibis i a traves de
la participació en xerrades de difusió científica.

3. Àmbit de la sensibilització ambiental
Sortides, xerrades i activitats.
Durant els primers mesos de 2021 vam haver d'adaptar-nos a les normes sanitàries i algunes de les activitats
habituals les vam haver de suspendre o canviar, com la sortida ornitològica a Olot (suspesa), o l’Assemblea anual
de socis (en format online) entre d’altres.
23 de gener. XI cens de duc al Parc Natural de Cap de Creus (conjuntament amb el PNCC i l’APNAE).
Participants: 33 persones
15 de gener. Cens d’ajocadors d’aus hivernants de l’Empordà. (Conjuntament amb l’APNAE) Participants:
10 persones
18 de febrer. Xerrada debat telemàtica. Canvis en els usos del sòl a la plana empordanesa del 1987 al 2017.
Assistents: 25 persones
26 de febrer. Assemblea anual de socis IAEDEN oberta al públic. Telemàtica. Participants: 24 persones
17 d’abril. En col·laboració amb l’Institut d’Estudis Empordanesos, i amb el suport de DO de vins Empordà i
Empordà Turisme, vam realitzar la Jornada Repensem l’Empordà. Energies renovables: Amenaces i
oportunitats. Participants: 30 persones presents i més de 150 persones en la transmissió per streaming.
22 d’abril. Xerrada online. Presentació del llibre de l’Antoni Turiel “Petrocalipsis. Crisis energética global y
cómo (no) la vamos a solucionar” Assistents: 30 persones.
30 d’abril. Participació a la presentació i debat del llibre La bossa o la vida. El 99% contra l’emergència
climàtica. d’en Salvador Lladó. Assistents: 20 persones.
3 de maig. Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres, dins el marc de les Fires de la Santa Creu de
Figueres. Participants: 14 persones.
19 i 20 de juny. Cens de llúdriga al Pantà de Darnius-Boadella. Participants: 27 persones
20 de juny. Taller de ratafia. Participants: 10 persones.
25 de juny. Cens de nius d’oreneta, conjuntament amb l’APNAE. Participants: 15 persones
10 de juliol. Jornada de recerca d’ortòpters al Parc Natural del Cap de Creus, en col·laboració amb el
PNCC i el grup Antaxius. Participants: 23 persones
22 de juliol. Xerrada i sortida nocturna Les cuques de llum a Catalunya. Amb la col·laboració del Grup
Cuca de llum - ICHN. Participants: 33 persones.
18 de setembre. Dia dels grills i els saltamartins. Participants: 8 persones
9 d’octubre. Sortida El Fluvià pas a pas, cinquena etapa. Participants: 10 persones.
23 d’octubre. Sortida de rastres de mamífers. Participants: 24 persones.
6 de novembre. Sortida ornitològica a l’entorn del riu Llobregat a Peralada, dins el marc de la jornada
reivindicativa organitzada pels veïns de Peralada, en oposició al projecte de l’aeròdrom privat. Participants:
30 persones.
19 de novembre. Cens d’ajocadors d’ocells aquàtics. En col·laboració amb l’ICO i l’APNAE. Participants: 10
persones
27 de novembre. Taller de Plantes Medicinals. Participants 24 persones.
10 de desembre. Cens d’ajocadors d’ocells aquàtics. Participants: 6 persones.
18 de desembre. XII cens de duc al Parc Natural de Cap de Creus, primera part. En col·laboració amb el
PNCC I L’APNAE..

Activitats de protecció i conservació del territori
Dissabte 29 de maig. Manifestació a l’Escala: Renovables SI, però NO PAS així! Manifestació en contra del
model d’implantació d’energies renovables i demanda d’un model més just, sostenible i dimensionat a les
necessitats locals. Assistents: Més de 500 persones
Dissabte 5 de juny. Manifestació a Llançà: NO a la urbanització de la pineda de La Farella. Manifestació
contra el Pla de Millora Urbana de La Farella que preveu la construcció de 4 habitatges plurifamiliars, 2
d’unifamiliars i un hotel. Assistents: 200 persones.
Diumenge 5 de setembre. Manifestació a Capmany: NO als parcs eòlics a l’Albera. Concentració contra els
projectes eòlics projectats a la serra de l’Albera. Assistents: 70 persones.

Premis Juvenils
XXXI edició dels Premis Juvenils Josep Maria Álvarez de recerca sobre Medi Ambient i Natura, organitzats per
l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Figueres i la IAEDEN. La convocatòria es va realitzar a l’última
setmana de gener, conjuntament amb els premis Albert Compte de Recerca d’Humanitats. La cerimònia
d’entrega dels premis es va realitzar el dia 22 d’abril en format telemàtic. En aquesta convocatòria es van
presentar 25 treballs, majoritàriament de les comarques gironines.

4. Àmbit de presència al carrer
Aquest any vam participar a la diada de Sant Jordi, a l’espai organitzat per l’Ajuntament de Figueres per les
entitats, a la Plaça de Catalunya

5. Grups de treball
Federació SOS COSTA BRAVA
L’any 2021 es constitueix la Federació d’Entitats SOS Costa Brava amb entitat jurídica pròpia, a partir de la
plataforma creada l’agost de l’any 2018. La IAEDEN, que des del primer moment va formar part de la plataforma,
és una de les entitats adherides a la Federació des de la seva assemblea fundacional celebrada el gener del 2021,
amb l’objectiu de seguir defensant encara amb més força el territori de la Costa Brava.
El 28 de gener de 2021 s’aprova el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, una de les principals reivindicacions
de SOS Costa Brava, després de dos anys de llarga i complexa tramitació i de treball intens per part de SOSCB.
Es confirma així la desclassificació d’un total de 86 àmbits urbanitzables i la reducció de 56 àmbits addicionals,
fet que evita la construcció de més de 15.000 nous habitatges a la Costa Brava, molts d’ells a l’Alt Empordà.
A nivell de casos locals, a l’Alt Empordà tenim el cas de Sa Guarda a Cadaqués, on ja fa un parell d’anys es va
aconseguir la paralització de les obres d’urbanització amb diversos processos judicials que segueixen el seu curs.
Fins i tot en el cas de que algun dia s’hi pogués construir, el Pla Director Urbanístic aprovat obligaria a reduir en
més del 50% aquest sector i a rebaixar la cota urbanitzadora i edificable, així com a deixar sense efecte bona part
de la xarxa viària oberta amb l’inici de les obres d’urbanització.
El cas de La Farella ha estat un dels primers de la campanya de SOS Costa Brava de defensa de pinedes a primera
línia de mar. A la pineda de La Farella, rere la platja homònima, l’Ajuntament de Llançà ha proposat un Pla de
Millora Urbana (PMU) que preveu desenvolupar l’última pineda del nucli urbà de Llançà i afegir als 2 xalets actuals
(pendents de declaració com a BCIL) 4 blocs plurifamiliars amb PB+2, 9,6m d’alçada i un total de 64 habitatges,
un nou habitatge unifamiliar i un hotel de 1144m2 i PB+1 a primera línia de mar. Des de la IAEDEN s’han presentat
al·legacions al PMU presentat per l’ajuntament denunciant que el projecte va en contra del seu planejament
municipal i que aquesta pineda s’hauria de protegir de la urbanització atès el seu valor ambiental i patrimonial.
També es va fer un acte reivindicatiu a la mateixa pineda el mes de juny amb una gran assistència de públic.
Els efectes alentidors de la pandèmia són clars i de ben segur han influït en que el Parlament de Catalunya no
hagi creat el Conservatori del Litoral en el termini d’un any a què s’havia compromès. En qualsevol cas SOS Costa
Brava continua treballant per tal que el Conservatori tingui contingut i pressupost i pugui veure la llum al llarg
de l’any 2022.
La IAEDEN ha col·laborat molt activament en l’activitat de la Federació, assistint a totes les assemblees i Consells
Federals mensuals, participant a actes reivindicatius a tota la Costa Brava i formant part de diversos grups de
treball per contribuir a l’elaboració de documents com el codi ètic de la Federació o el posicionament de SOS
Costa Brava sobre transició energètica i energies renovables

Grup Custòdia Agrària
El Grup de Custòdia Agrària de la IAEDEN ha seguit treballant, aquest 2021, en els seus dos principals projectes:
el dels prats de dall i els de les finques productives.
Pel que fa als prats de dall, hem pogut seguir realitzant els dalls i/o desbrossades a 29 parcel·les de Cantallops,
Capmany i Sant Climent, i treballs especials de recuperació en altres prats, tot gràcies a un ajut de la Diputació
de Girona. En aquest sentit, volem destacar l'acció que s'ha realitzat al Prat Llarg de Cantallops, que havia estat
molt degradat per la manca de maneig abans de l'establiment de l'acord de custòdia amb la IAEDEN. En aquest
espai s'han arreglat els marges de paret seca i s'hi ha realitzat una acció de ressembra, a partir de grana vinguda
de prats de dall en estat òptim de la mateixa zona, per tal de millorar la seva composició florística. En aquesta
tasca hi van participar un grup de voluntaris que, després de fer una ruta de descoberta dels prats, van garbellar
i sembrar la parcel·la.
A les finques agràries productives d'horta, vinya, ramaderia i extensius, hem seguit realitzant visites individuals i
ens hem aplegat en una reunió conjunta a la Finca La Vinyeta, el mes de novembre, per valorar i debatre la utilitat
de la Custòdia Agrària i enfocar accions per als propers temps. La granja Llavora es va incorporar al grup aquest
mes de juny, amb la signatura de l'acord.
També hem organitzat, junt amb la XCN, dues jornades tècniques: una sobre com conservar els prats de dall a
llarg termini (18 juny) i una altra sobre reconversió de granges de porcí a ecològic (3 desembre). Aquesta darrera
ha tingut lloc a la granja Llavora.
Finalment, aquest desembre hem preparat un lot de Nadal de productes de Custòdia Agrària, per tal de
promoure el coneixement de la nostra pagesia més compromesa i sostenible. El grup de custòdia manté actiu el
blog http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es i gestiona el correu electrònic agroterritori@iaeden.cat.

Grup d’ Esplai
Els Remena-rocs som el grup d’esplai i natura de l’entitat. Actuem dins del marc de l’educació en el lleure per transmetre valors
de sensibilització ambiental i coneixement de l’entorn natural, especialment de la nostra comarca. El grup està format per
monitores i monitors ambientals membres de la IAEDEN. Les nostres activitats van dirigides a nenes, nens i adolescents, i les
localitzem en els espais naturals d’interès de l’Empordà, com el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà o del Cap de Creus
entre d’altres espais naturals per tal de donar a conèixer aquests espais a les noves generacions, aprendre a estimar-los i a
respectar-los i així garantir-ne la seva conservació i pervivència. Les nostres activitats consisteixen principalment en estades
tals com campaments o camps de treball en el període de vacances estival. Creiem que la immersió total en la natura és la
millor forma d’aprendre a estimar-la i per tant de voler protegir-la.
Per assolir aquest objectiu, els nostres programes d’activitats solen consistir de jocs i dinàmiques ambientats en l’entorn

natural que ens ocupa, introduint així espècies de flora i fauna o zones geogràfiques. També aprofitem les
facilitats dels parcs naturals per potenciar activitats de mobilitat o excursions, i visitar tants llocs com sigui
possible en l’espai de temps del que disposem.
Aquest any vam realitzar un campament d’estiu, adreçat a nens i nenes entre 8 i 12 anys, i el Camp de Treball
per a adolescents. Aquest últim estava emmarcat en el pla de vacances de la generalitat de Catalunya.
- Campament d’Estiu de la IAEDEN del 2 al 10 d’agost, al Parc Natural dels Aiguamolls.
- Camp de Treball del 15 al 29 d’agost a l’ Illa de Portlligat i al Pla de Tudela, on es van fer feines d’eliminació de
flora invasora, i activitats de natura, cultura i lleure.
Com a valoració global, ha estat un estiu molt positiu: les dues activitats s’han pogut desenvolupar correctament
i han assolit els objectius que es proposaven. Tot i l’encara present pandèmia, també cal destacar que s’han
seguit les mesures i les activitats han transcorregut sense incidents. Finalment, l’equip de monitores, que
comptava amb dues noves incorporacions, ha treballat molt bé conjuntament durant tot el mes d’agost.

Plataforma Salvem l’Empordà de Purins
Es continua treballant amb la presentació d’al·legacions a revisions anticipades d’ofici de l’autorització ambiental
i a projectes d'ampliació de diverses granges de l’Alt Empordà.

Grup de Canvi climàtic
Durant aquest any es van treballar temes que afecten el medi ambient i altres aspectes, de la Ciutat de Figueres,
i de la comarca en general, com són el POUM i la Mobilitat a Figueres. Vam presentar al·legacions i ens vam
reunir amb el govern i tècnics de l’Ajuntament, junt amb representants de l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic, per explicar els nostres arguments pel manteniment de l’estació al centre de la ciutat, i així
incidir en aquesta qüestió. Durant 2022 tenim previst continuar desenvolupant aquesta línia de treball amb
difusió, xerrades i debats per informar a la ciutadania.

Grup d’Energies Renovables
Durant el 2021 des del Grup d’Energies Renovables s’ha participat activament en la convocatòria i participació a
diversos actes contra el model actual d’implantació de les energies renovables al territori, totes elles sota el lema
“Renovables SI, però NO PAS així!”. També s’ha assistit a diverses reunions amb el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Urbana dintre de la plataforma Xarxa per una Transició Energètica Justa (XTEJ, àmbit català)
per treballar la modificació del decret-llei 16/2019. Aquesta modificació finalment ha queda molt curta i no hi ha
gaire diferència entre el planejament anterior i el nou. Durant aquest any, atesa la complexitat de la qüestió,
s’han creat 3 nous grups per fer una millor gestió dels diferents fronts. Per un costat s’ha creat el grup de
WhatsApp “Estratègia d’Energies Renovables” per coordinar les diverses campanyes i actes organitzats per la
IAEDEN. Per millorar la coordinació entre les entitats i plataformes que lluiten també des de la comarca contra
el model d’implantació actual (STOP Macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord, ALLIMO i Fòrum l’EscalaEmpúries), s’ha creat el grup de correus “Coordinadora Energies Renovables Alt Empordà”, on es duu a terme
una reunió mensual com a mínim per tractar diversos temes i proposar campanyes conjuntes entre tots els
membres. Per últim s’ha creat també el grup de WhatsApp “Coordinadora Defensa de l’Albera” amb l’objectiu de
coordinar els diversos agents i entitats alberenques per poder conformar una oposició territorial més forta a la
serra de l’Albera. Aquest grup encara està pendent de consolidar.

Grup Natura
Durant 2021 el Grup de Natura va continuar programant les activitats de l’agenda del butlletí. (Detallades dins el
bloc de l'àmbit de sensibilització ambiental) Les activitats d’hivern es van haver d’adaptar a les restriccions
sanitàries, i fins i tot alguna es van haver d’anul·lar, però durant la resta de l’any es va poder realitzar el programa
d’activitats tal com estava previst. Com a novetat per aquest any, es va començar a realitzar sessions
d’anellaments científics d’ocells al Mas Margall, amb el suport de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós,
activitats que es preveu tindran continuïtat durant el proper any.

Grup d’Educació Ambiental
Durant 2021 el Grup d'Educació Ambiental va impartir els següents tallers, dins el conveni de col·laboració en
educació ambiental que el Col·legi La Salle de Figueres manté amb la IAEDEN:
3 tallers sobre la Terra malalta a alumnes de segon d'ESO
3 tallers sobre canvi climàtic i energies alternatives als alumnes de segon d'ESO
3 tallers sobre l'essència d'un grup ecologista als alumnes de quart d'ESO

6. Àmbit de difusió i participació pública
Activitats i xerrades de presentació de temàtiques treballades per l’entitat
Participació a la xerrada comunicació del curs defensa territori organitzat per l’Associació Naturalistes de Girona.

Difusió en mitjans de comunicació, paper, digital, xarxes,…
Edició a dues tintes de tres números del butlletí de la IAEDEN.
Actualització de la pàgina web www.iaeden.cat.
Pàgina a Facebook de “Tots Salvem l'Empordà”, Twitter i Instagram.
Butlletí electrònic setmanal a socis i subscriptors amb notícies i properes activitats.
Actualització del BLOG de custòdia agrària a l'Alt Empordà http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/
Actualització de la pàgina de l’Observatori dels Amfibis, http://www.amfibic.cat/
Espai IAEDEN a Radio Vilafant

Comunicats de premsa i participació en programes de ràdio i televisió
29 de Gener. Comunicat de rebuig contra el projecte d’ampliació d’una granja a Vilanova de la Muga.
5 de Febrer. Comunicat demanant als grups polítics que incloguin la derogació del decret d’energies
renovables als seus programes electorals.
11 de Febrer. Comunicat mostrant que la majoria de partits polítics es mostren favorables a la derogació o
modificació del decret d’energies renovables.
5 de Març. Comunicat La Ponència d’Energies Renovables duu des del 25 de Gener sense comunicar cap
resolució sobre els projectes eòlics de l’Empordà.
11 de Març. Comunicat sobre la constant presentació de projectes eòlics mentre hi ha mancança d’una
planificació.
17 d’Abril. Comunicat valorant la jornada de Repensem l’Empordà sobre les renovables.
5 de Maig. Roda de Premsa sobre la convocatòria d’una concentració sota el lema “El territori diu PROU!”
(XTEJ)
7 de Maig. Entrevista Connecticat per parlar sobre les energies renovables a l’Alt Empordà.
14 de Maig. Comunicat de premsa convocant a la gent per la manifestació de l’Escala sota el lema
“Renovables SI, però NO PAS així”.
22 de Maig. Comunicat amb més informació sobre la manifestació de l’Escala.
2 de Juny. Convocatòria de premsa per la concentració a la platja de La Farella en contra de la urbanització
de la pineda.
4 de Juny. Entrevista a Radio 4 per parlar de les energies renovables i el cas de La Farella.
10 de Juny. Comunicat la IAEDEN presenta al·legacions a l’ordenança de mobilitat de Figueres.
21 de Juliol. Comunicat valorant la gestió de l’incendi del Cap de Creus.
23 de Juliol. Comunicat sobre el nou revés judicial a la granja Els Noguers de Cantallops.
5 d’Agost. Entrevista de TV3 sobre la variant de Vilafant.
15 de Setembre. Entrevista de TV Empordà sobre la variant de Vilafant.
22 de Setembre. Entrevista de TV Empordà sobre l’aeròdrom de Peralada.
27 de Setembre. Entrevista amb Pilar Sampietro sobre diversos temes d’actualitat.
28 de Setembre. Comunicat de la IAEDEN presentem al·legacions al projecte d’aeròdrom de Peralada.
19 d’Octubre. Convocatòria de premsa per la reunió amb el subdelegat del Gobierno a Girona per parlar
sobre el parc Tramuntana.
2 de Desembre. Comunicat de premsa manifestant-nos contraris a l’eliminació de l’estació del centre de
Figueres.
3 de Desembre. Comunicat sobre l’estat del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà amb la sequera
d’aquest any.
16 de Desembre. Comunicat de premsa en resposta a les declaracions de Pere Casellas sobre l’eliminació
de l’estació del centre.
20 de Desembre. Comunicat en rebuig del pàrquing de camions proposat a Orriols.

7. Àmbit de participació institucional
La IAEDEN-Salvem l’Empordà té representants:

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 Junta del Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter.
A la Comissió de Desembassament de La Muga
A la Comissió d’actors del projecte europeu MIDMACC
Taula de seguiment del Canvi Climàtic a l’Alt Empordà organitzada pel Consell Comarcal.
Taula de participació en l’elaboració del Pla de Transició Energètica organitzada pel Consell Comarcal.

8. Suport i col·laboració amb 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 Conservació de la Natura
Donem suport al col·lectiu Defensa del Patrimoni Natural a Catalunya.
Col·laboració activa amb la Xarxa per la sobirania energètica (Xse)
Col·laboració activa amb la plataforma Resposta al MidcAT
Es manté el suport a la plataforma Anti-nuclear de les comarques gironines.
Es manté el suport a la plataforma Aigua és vida.
Membre actiu de la Xarxa per una Transició Energètica Justa (XTEJ).
Formem part dels òrgans de decisió de SOS Costa Brava.
Col·laboració activa amb les entitats i plataformes STOP Macroparc Eòlic Marí, ALLIMO i Fòrum EscalaEmpúries.
Ens hem adherit a:
Manifest Esborrem la Frontera.
Manifest de la Plataforma per Recuperar l’Energia Hidroelèctrica.
Manifest científic per a la protecció dels ecosistemes marins davant dels projectes eòlics al mar.
Manifest "Preservem el delta. Protegim el clima. No a l'ampliació de l'aeroport d'El Prat”
Nou Manifest 2021 de la Plataforma Canal Viu.
Manifest pel sòl.

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. Un espai de trobada de persones i
entitats de Figueres que volen treballar per la ciutat, per una societat més digna i més justa.
Actualment es gestiona conjuntament entre l'Ajuntament de Figueres i la IAEDEN. L'Ajuntament paga el lloguer de
l'edifici del carrer Sant Vicenç 30, -a la seva planta baixa es troba l’espai Can Met- i cedeix la primera planta a la
IAEDEN, que utilitza l’espai com a seu i centre de treball.

10. Balanç de socis 2021
A l’any 2017 vam ampliar la nostra massa social incorporant com a socis a cada integrant del nucli familiar de la
categoria de socis familiars, per tant, en aquesta memòria queda reflectit el número de socis global.
Total a 01/01/2021: 787 socis
Altes durant el 2021: 43
Baixes durant el 2021: 34
Total a 31/12/2021: 796 socis
Aquest balanç de socis incorpora els socis de la IAEDEN i els “Amics de Salvem l'Empordà”

Memòria
econòmica 2021

Economia general de la estructura base de l’entitat més economia dels projectes que es desenvolupen amb
el NIF de la IAEDEN però que tenen la seva pròpia comptabilitat.

Ingressos
Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà
Donatius
Activitats
Subvencions
Publicitat butlletins
Botiga IAEDEN
Administració FEDERACIÓ SOS COSTA BRAVA
SUBTOTAL (estructura base entitat)

Donat., quotes entitats i activ.
BRAVA

Custòdia Agrària (ajuts, subv. i activitats)
TOTAL

1140,4
58795,94

SOS COSTA

Observatori Amfibis (ajuts i activitats)
Grup esplai

35131
15095
1652,75
4215,44
425
1136,35

3255
5000
5636,31
15490,19
88177,44

Despeses
Salaris oficina i Seg. Social
Papereria i material oficinal
Dietes
Telèfon, ADSL i mòbil
Butlletí
Despeses local
Activitats, premis, projectes...
Informàtic
Distribució cartells activitats
Diners SOS Costa Brava, q. assoc. i ajuts
Equipament informàtic (amortització ord)
Correus i recaders
Gestories i comptabilitat
Despeses financeres
Web
Assegurances
Taxes Generalitat
Botiga IAEDEN
SUBTOTAL (estructura base entitat)
Despeses SOS Costa Brava
Diners de SOS Costa Brava a la FEDERACIÓ
Activitats i salaris Observatori Amfibis
Activitats Custòdia Agrària
Salaris i SS Grup Esplai
Activitats Grup Esplai
TOTAL
TRESORERIA (31 des 2021)

34249,04
1340,22
128,44
613,06
5207,38
1001,41
2763,75
549,6
20
783,15
236,05
180,75
4657,77
521,59
98,25
889,75
88
951,9
54280,11
3317,64
10097,81
6471,4
12225,18
9623,33
5185,28
101200,75
88377,12

Programa
d’actuació 2022

1. Secretaria General
La previsió per 2022 és tenir 3 persones contractades i una persona autònoma encarregada de l’àrea de difusió.
a)
b)
c)
d)

Àrea administrativa: 20 hores/setmana
Àrea tècnica: 20 hores/setmana
Àrea de difusió: 5 hores/setmana
Custòdia Agrària: 10 hores/setmana

2. Defensa i conservació del territori i paisatge
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Campanyes de defensa. Les campanyes de defensa reivindicatives es continuaran des de la plataforma cívica
Salvem l'Empordà. Es seguirà treballant des de la Federació SOS Costa Brava i es desenvoluparan les
campanyes corresponent per lluitar contra el model de transició energètica de la comarca.
Al·legacions a projectes que malmetin el medi, amb especial rellevància aquells de parcs eòlics i solars. Revisió
periòdica del Butlletí Oficial de la Província.
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.
Col·laboració amb les activitats i campanyes d’EdC.
Col·laboració amb la Xarxa de Conservació de la Natura.
Col·laboració amb la Xarxa per una Transició Energètica Justa.
Col·laboració amb la Plataforma pel Transport Públic enfront del manteniment de l’estació del centre de
Figueres.

3. Projectes de conservació
Estanyols del Mas Margall. Es continuarà amb la gestió d'aquesta gravera restaurada i amb la realització de jornades
d’anellament d’ocells i de manteniment.
Durant el 2022 tenim previst seguir el manteniment dels prats de dall i els acords amb les finques agràries. Es
treballarà per signar acords de Custòdia Agrària amb dues noves finques productives, una a Agullana (Mas Puig
Arnitges) i l'altra a Gaüses (Pasturabosc), i també per ampliar el nombre de prats de dall protegits amb acords.
Iniciarem una col·laboració amb la UdG per facilitar als pagesos de les finques en custòdia diferents recursos que
millorin la seva distribució, traçabilitat i presència a mercats municipals. També estem pendents d'atorgament d'un
projecte de la Fundación Biodiversidad destinat a millorar la biodiversitat en entorns agraris. I finalment tenim
previst sol·licitar un ajut a la DIputació per garantir els dalls a les finques en custòdia a l'Albera, així com la
recuperació de prats i la divulgació de la importància d'aquests hàbitats.
Observatori dels Amfibis. Continuaran amb el projecte de recerca i difusió dels amfibis de la zona dels Aiguamolls
de Empordà, subvencionat per la Fundació ZOO Barcelona, i es començarà a donar forma a l’atles previst dins el
projecte.

4. Educació i sensibilització ambiental, promoció i
estudis
a)
b)
c)

Continuació de les xerrades, sortides i cursos divulgatius i naturalistes, organitzats pel nou Grup de Natura de
la IAEDEN.
Organització de premis de Treball de Recerca de Batxillerat (Josep Maria Álvarez de Medi Ambient i Natura)
Edició a dues tintes de tres números del butlletí IAEDEN.
d)
El grup d’Educació Ambiental col·laborarà amb grups juvenils de la comarca.

Proposta de
pressupost 2022
d’actuació 2021

Estructura base i grups de treball
Ingressos
Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà

35800

Donatius i ajuts

6500

Activitats

1500

Subvencions

5000

Publicitat butlletins

425

Botiga online

1000

Administració SOS COSTA BRAVA

2800

SUBTOTAL estructura base

53025

Custòdia Agrària

6400

Observatori dels Amfibis

5000

Reserva general

19555

TOTAL

83980

Despeses
Salaris oficina i Seg. social
Papereria i material d’oficina
Dietes

34000,00
1400,00
150,00

Telèfon

650,00

Butlletí

4800,00

Despeses local

1100,00

Activitats, projectes i premis

2800,00

Informàtic

500,00

Distribució cartells publicitat

100,00

Quotes assoc. i subscripcions

500,00

Equipament informàtic

240,00

Correus i recaders

200,00

Gestoria i comptabilitat

4700,00

Despeses financeres

550,00

Web

200,00

Assegurances

900,00

Contenciosos i despeses jurídiques
Taxes Generalitat
Botiga IAEDEN

3400,00
90,00
600,00

Estudi Energies renovables Alt Empordà

12100,00

SUBTOTAL estructura base

68980,00

Custòdia agrària (Salaris i activitats)

10000,00

Observatori dels Amfibis (Salaris i activitats)
TOTAL

5000,00
83980,00

