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MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL 2017
1.

Àmbit de la defensa del patrimoni natural i ordenació territorial

S’han presentat els següents documents a l’administració pública:
1.1. Via administrativa:
●

Departament de Territori i Sostenibilitat, serveis territorials a Girona (OGAU). Sol·licitud
d’informació sobre l’estat de restauració de l’activitat extractiva del Mas Margall.

●

Agència Catalana de l’Aigua. Sol·licitud d’informació sobre l’estació d’aforament de la Muga a
Pont de Molins.

●

Ajuntament de Garriguella. Al·legacions al projecte de macro-càmping de Garriguella.

●

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Sol·licitud d’informació sobre la tala massiva de
tamarius al parc natural.

●

Ajuntament de Sant Pere Pescador. Sol·licitud d’informació sobre la tala massiva de tamarius al
parc natural.

●

Diputació de Girona. Sol·licitud d’informació sobre la tala massiva de tamarius al parc natural.

●

Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental. Consideracions en
l’avaluació ambiental del projecte complementari del Bulli.

●

Ajuntament de Boadella-Les Escaules. Al·legacions del projecte de nou camí d’accés a Les
Escaules.

●

Ajuntament de Vilafant. Al·legacions a la llicència ambiental de l’escorxador de FRICAFOR.

●

Fiscalia Audiència de Girona. Denúncia d’abocaments a Viladamat.

●

Ajuntament de Cantallops. recurs de reposició contra la carretera de Cantallops.

●

Ajuntament de Rabós. Al·legacions de la granja de porcs Mas Fils

●

Ajuntament de Bàscara. Al·legacions al pla parcial de la zona industrial d’Orriols.

●

Ajuntament de Bàscara. Instància per sol·licitar informació sobre la zona industrial d’Orriols

●

Comissió Territorial d’Urbanisme. Instància d’informació sobre la tramitació de la zona industrial
d’Orriols

●

Ajuntament de l’Armentera. Personació del recurs per la protecció d’un arbre singular

●

Tribunal Superior de Justícia a Madrid. Al·legacions contra les costes d ela MAT

recurs

950/2014
●

Ajuntament de Cabanelles. Petició de l’acord de suspensió del tràmit de noves llicències de
granges de porcs

●

Departament de Territori i Sostenibilitat. Al·legacions al càmping zona Mas Nou de Castelló
d’Empúries

●

Ministerio de Justicia. Al·legacions a les costes TS 8/3945/2014

●

Ministerio de Justicia. Al·legacions a les costes TS 2/503/2013

●

Ajuntament de Sant Mori. Al·legacions a la llicència de l’explotació ramadera a la Muntanya

●

Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials a Girona. Al·legacions al ‘activitat
ramadera Mas Quintana de Cabanes

●

Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials a Girona. Suggeriments al projecte
d’espigó de la platja La Punta de Roses

●

Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Al·legacions al Pla d’adaptació de canvi climàtic

●

Ajuntament de Masarac. Sol·licitud d’una còpia de l’ampliació d’una explotació ramadera
porcina

●

Ajuntament de Vilafant. Escrit d’al·legacions contra l’activitat irregular de l’escorxador
FRICAFOR.

●

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació. Al·legacions al projecte de llei de
dejeccions ramaderes

●

Departament de Territori i Sostenibiltat, Serveis Territorials a Girona. Consideracions a la
revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilafant

●

Departament de Territori i Sostenibiltat, Serveis Territorials a Girona. Consideracions a l’heliport
de can Xiquet a Cantallops.

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.
1.2. Via judicial
●

Parc eòlic de La Jonquera.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per fi ha dictat la segona sentència relativa al
Parc eòlic de la Jonquera, un cop practicada la prova pericial emesa pel Consell de Protecció
de la Natura. La sentència ens ha estat favorable anul·lant i deixant sense efecte tan
l'autorització administrativa per instal·lar el Parc eòlic de la Jonquera, com la declaració
d'Impacte

●

Costes dels judicis contra la MAT. A principis de l’any van començar a arribar les sentències
dels judicis en contra de la MAT (línia de molt alta tensió), en els que la IAEDEN va participar
en nom de la plataforma No a la MAT. Juntament amb les sentències negatives pel que fa la
nostra causa, els jutges han condemnat a l’entitat de pagar les costes dels judicis. Aquest fet, i
les sumes requerides, van posar en perill la viabilitat econòmica de l’entitat i es va decidir de
demanar ajuda a les entitats i persones que sempre han fet costat a aquesta lluita. La
campanya de micro-mecenatge que es va llençar l’11 de juliol, va tenir una gran repercussió
mediàtica i un gran suport popular que van aconseguir recaptar els 19.000€ necessaris en tan
sols 3 dies. Més informació a https://iaeden.cat/la-justicia-ens-remata/.

2.

Àmbit de conservació de patrimoni natural__________________________________________

Actuacions de l’espai en custòdia els estanyols de Mas Margall (https://iaeden.cat/grups/estanyolsdel-mas-margall/)
Durant 2017 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:
●

Dijous 19 de gener: Cens d’aus hivernants a càrrec de l’ornitòleg Joan Ventura

●

Diumenge 18 de juny: Recol·lecció d’herbes medicinals pel taller de ratafia.

●

Dissabte 4 de novembre: matinal de manteniment en que s’han fet les següents tasques:
desbrossades i recollida d’ escombraries i col·locació d’un hotel d’insectes..

Observatori dels Amfibis a l’Alt Empordà
L’Observatori dels amfibis amb seu al centre de fauna dels Aiguamolls de l’Empordà té com a objectiu
principal vetllar per la conservació d’aquest grup animal en front el canvi global. Aquest any

s’ha

començat el mostreig i recollida de dades per realitzar un atles (1 x 1 km) dels amfibis dels Aiguamolls de
l’Empordà . S'ha cobert un terç de la superfície del parc, obtenint dades poblacionals dels amfibis, així
com variables ambientals indicadores de canvi global. S’ ha fet també divulgació dels resultats per
promoure l’educació ambiental en aspectes cabdals com la conservació d’espècies i la biodiversitat.
Activitats com "La nit amfíbica", tallers per als menuts i seminaris a la UdG, han format part de la
divulgació del projecte. L’Observatori dels amfibis es realitza gracies al finançament de la Fundació Zoo
de Barcelona.

3.

Àmbit de la sensibilització ambiental_________________________________________

a) Sortides, xerrades i activitats.
●

Diumenge 15 de gener Sortida a la Serra de Llancers i el bosc de la Grevolosa. Van
participar 25 persones.

●

Diumenge 29 de gener. Sortida per veure ocells de bosc. Van participar 10 persones.

●

Diumenge 5 de febrer. Matinal de revegetació als estanys de la Gutina. Van participar
21 persones..

●

Dissabte 25 i diumenge 26 de febrer. Rastres de fauna a la neu. Van participar 12
persones.

●

Diumenge 19 de març. Dia de les Espècies Autòctones: Matinal d’eliminació de plantes
invasores. Van participar 20 persones.

●

Dissabte 8 d’abril. Nit amfíbica amb l’Observatori dels amfibis dels Aiguamolls. Van
assistir-hi 25 persones.

●

Diumenge 9 d’abril. Ruta d’història i natura pels voltants de Cantallops. Van participar
35 persones.

●

Diumenge 18 de juny. Taller de Ratafia. Van participar 13 persones.

●

Dissabte 8 de juliol. Coneix les tortugues marines – Taller pràctic. Van participar 35
persones.

●

Divendres 6 d’octubre. Xerrada L’Ós Bru al Pirineu. Assistència: més de 30 persones.

●

Dimecres 18 d’octubre. Xerrada de l’activista ambiental mexicà Gustavo Castro.

●

Dissabte 28 d’octubre. Taller de plantes medicinals.. Van participar 23 persones.

●

Dissabte 4 de novembre. Jornada de manteniment dels Estanyols del Mas Margall. Van
participar 10 persones i els nens de 6 anys de l’escola Xiprers al Vent.

●

Dissabte 18 de novembre. Sortida per conèixer les vinyes i búnquers de Garriguella.

●

Diumenge 26 de novembre. Sortida al bosc de la Grevolosa. Van participar 31
persones.

b) Premis Juvenils.
●

XXVII edició dels Premis Juvenils Josep Maria Àlvarez de recerca sobre Medi Ambient i Natura.
Uns premis organitzats per l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Figueres i la IAEDEN. La
convocatòria es fa conjuntament amb els premis Albert Compte de recerca d’humanitats i
ciències socials, organitzats pel Institut d’Estudis Empordanesos, i 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
d’aquesta edició es va realitzar el dia 20 de juny a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Figueres

4. Àmbit de presència al carrer ____________________________________________________
●

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

●

Dissabte 15 de juliol. Organització sopar cloenda Trobada Cantadors d’Espolla.

Campanya Som Empordà
Aquest 2017, l’entitat ha dedicat molt d’esforç i temps a la campanya Som Empordà, que va néixer arran
d’un treball de Màster d’una sòcia sobre l’autofinançament de les entitats cíviques. Ja a l’estiu de 2016
vam començar a pensar i desenvolupar una campanya que finalment ha tingut tres objectius: celebrar els
15è aniversari de la creació de la plataforma Salvem l’Empordà, recordar i divulgar la feina feta en aquests
anys i en l’actualitat i, finalment, aconseguir ampliar el nombre de socis/es per augmentar l’estabilitat
econòmica de l’entitat a llarg termini.
Durant tota la primavera es van organitzar actes populars, algunes en col·laboració amb altres entitats de
la comarca i molts artistes:
●

29 d’abril. Festa popular dins el marc de les festes i fires de Figueres, a la Rambla de Figueres.
Amb col·laboració amb altres entitats com Xiprers del Vent, Som Joves, Cor de Carxofa i artistes
com La Funcional Teatre, Enric Cassasses, Els Delai Rumba i Cantacontes. A migdia es va fer
un homenatge a en Pitruc per tots els seus anys de lluita en defensa del territori i, per aquest
motiu, amb el xef Jaume Subirós del Motel Empordà i l’Anna Espelt d’Espelt Viticultors.

●

7 de maig. Retrobament de monitors i participants dels campaments d’estiu de la IAEDEN als
Aiguamolls de l’Empordà. Amb l’actuació d’en Pau del Club Super3 i els Xancleta.

●

28 de maig. Excursió matinal per la serra Verdera i arrossada popular a Palau-saverdera, amb la
col·laboració del Centre Excursionista Empordanès.

●

8 de juny. Taula rodona als Caputxins de Figueres, titulada “Quin Empordà volem d’aquí a 20
anys?”, amb la participació de José Antonio Donaire (professor de turisme de la UdG), Anna
Espelt (Espelt Viticultors), Miquel Gotanegra (Federació d’Organitzacions Empresarials de
Girona), Xavi Colomer (Som Joves), Joan Dalmau (Pagès), Marta Ball-llosera (IAEDEN-Salvem
l’Empordà) i moderat per Narcís Genís (del diari El Punt Avui).

●

17 de juny. Festa final de campanya al XiringuitoX de la Rubina.

Paral·lelament als actes populars, s’ha fet una intensiva campanya de difusió: S’han publicat una multitud
d’articles a la premsa, tant d’articles d’opinió de socis com d’entrevistes i notícies de fons, un vídeo produït

per Jair Domínguez i Robert Molina que s’ha reproduït massivament per les xarxes socials, i una exposició
i xerrada d’accions directes en defensa del territori a la Cate de Figueres. La web especial creada per
divulgar aquesta campanya (www.somemporda.org) va rebre milers de visites.
La valoració de la campanya és molt positiva. Durant l’any 2017 hem augmentat un 44% els ingressos via
quotes de socis, passant de 21.338 €/anuals a més a 30.784 €. Hem realitzat un petit increment de la
quota i hem augmentat 124 socis. A més, la massa social ha passat de 464 a 700 associats, ja que ara
comptabilitzem tots els membres d’una família de les quotes familiars. A la vegada, la presència contínua
als mitjans de comunicació ha recordat la tasca important que realitza la nostra entitat.

5.

Grups de treball_________________________________________________________________

a) Grup Custòdia Agrària
Aquest any 2017 hem continuat amb el projecte de custòdia agrària de la IAEDEN gestionant els 14
acords de custòdia signats amb aquesta xarxa d'explotacions responsables durant aquests darrers anys.
I també hem continuat el projecte “Cultivant Biodiversitat” que consisteix en la signatura d’acords de
custòdia amb prats de dall i estanys temporanis de l’Albera amb l’objectiu, a llarg termini, de recuperar la
seva gestió tradicional i així contribuir a la conservació de la flora d’interès i biodiversitat associada. S’han
signat acords amb 22 prats de dall de 19 propietaris diferents i 5 estanys temporals de l’Albera. Aquest
projecte ha permès tenir una persona contractada tot l’any.
A finals de l’any s’ha iniciat una col·laboració amb el GOB en el marc del projecte "Custodiant el canvi.
Resiliència climàtica en la custodia agrària" que desenvolupa el GOB Menorca amb el suport de la
Fundación Biodiversidad, depenent del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, referent
a l'adaptació al canvi climàtic per part de l'agricultura.
S’ha participat en la redacció d’un projecte LIFE coordinat per la Universitat de Vic que, en el nostre cas i
si l’accepten, ens permetria al 2018 seguir fent tasques de conservació dels prats de dall i els estanys
temporals de l’Albera.
Durant el 2017 s’han realitzat les següents activitats:
●

Dissabte 28 de gener: trobada amb els propietaris per fer una signatura col·lectiva dels acords de
custòdia agrària amb els propietaris de prats de dall a Cantallops.

●

Diumenge 19 de març: matinal de manteniment per celebrar el dia de les espècies autòctones.
Es va fer una jornada per treure Seneci de cap, planta invasora, a les vinyes de can Torres.

●

Diumenge 14 de maig: sortida naturalista per observar l’esclat florístic dels prats de dall a
Cantallops, acompanyats pel botànic Joan Font.

●

Diumenge 11 de juny: matinal per recol·lectar manualment llavors de prats de dall al prat tancat
de Vilartolí.

●

Dijous 15 de juny: es porten les llavors recol·lectades al SIGMA: gram d'olor (Anthoxanthum
odoratum), gaudínia (Gaudinia fragilis), lli de prat (Linum usitatissimum), flor de cucut (Lychnis
flos-cuculi), Oenanthe pimpinelloides, Rorippa pyrenaica, Trifolium lappaceum i trébol marí
(Trifolium squamosum) Es dipositen dins vials hermètics degudament etiquetats, on s'hi afegeix
gel de sílice com a indicador

●

Dissabte 7 d’octubre: Jornada tècnica Conservació dels Prats de dall: estudis i tècniques pel seu
maneig a Sant Climent Sescebes. L’objectiu de la jornada era fer un recull de totes les

experiències desenvolupades a diferents indrets de Catalunya per ampliar el coneixement de la
seva importància ecològica i conservació. Una jornada que s’engloba en el marc del Pla Anual de
Transferència tecnològica de l’any 2017 del Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
●

Dissabte 18 de novembre: Jornada tècnica sobre els ocells i ratpenats en el control biològic de
plagues a Mollet de Peralada. Els ratpenats i determinats ocells són depredadors naturals
d'algunes plagues que es presenten en els cultius i conèixer les tècniques adequades
d'instal·lació de les caixes nius ens pot ser útil molt útil pel tractament ecològic de plagues. Una
jornada que s’engloba en el marc del Pla Anual de Transferència tecnològica de l’any 2017 del
Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Durant el 2017 s'ha fet el seguiment i tasques de manteniment de les basses temporànies de la Gutina a
la serra de l'Albera, coordinades per IAEDEN amb la col·laboració del Celler La Gutina, la Universitat de
Vic i Geoservei, i finançat per la Fundació Andrena.

b) Grup Educació Ambiental
La IAEDEN-Salvem l’Empordà ofereix activitats d’educació ambiental a les entitats d’educació, d’educació
en el lleure i altres institucions de Figueres per tal d’establir uns bons lligams de col·laboració educativa.
Durant 2017 s’han impartit les següents activitats entre diferents agents de la comarca:
-

-

-

Als alumnes de secundària de la Salle
o

4 tallers de canvi climàtic i energies alternatives

o

4 tallers d'introducció al moviment ecologista i als grups ecologistes

o

4 tallers de diagnosi de l'estat ambiental del planeta "la Terra està malalta?"

o

assessorament per desenvolupar l'assignatura d'aprenentatge i servei

o

acollida de vuit alumnes voluntaris durant la 18ª fira infantil de l'intercanvi

Als escoltes de l'agrupament escolta de Sant Pere
o

1 taller d'introducció al moviment ecologista i als grups ecologistes

o

1 taller de diagnosi de l'estat ambiental del planeta "la Terra està malalta?

Als alumnes adolescents del centre obert PDC del barri del Culubret
o

-

Als presos de l'escola d'adults de la presó Puig de les basses, de Figueres
o

-

1 taller de diagnosi de l'estat ambiental del planeta "la Terra està malalta?

1 taller de diagnosi de l'estat ambiental del planeta "la Terra està malalta?"

Als monitors-alumnes de l’escola de monitors de Catalunya en visita a l’Alt Empordà
o

1 taller d'introducció al moviment ecologista i al funcionament de la IAEDEN-Salvem
l'Empordà

o

1 taller sobre el patrimoni natural de l'Alt Empordà

c) Grup Energia
El 2017 el grup d’energia ha continuat col·laborant amb la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) i en la
creació de la plataforma Resposta al MidcAT, una iniciativa que denúncia el projecte europeu d’una
interconnexió gasística entre l’estat espanyol i França. Hem ajudat a organitzar diferents actes per a donar
a conèixer el projecte a diferents ciutats com Banyoles i Girona.

d) Grup d’ Esplai
El Grup d'esplai natura de la Iaeden, els Remena-rocs, es constitueix com un organisme especial dins la
nostra entitat, vinculat estatutàriament a la IAEDEN. Els seus objectius son l'educació i sensibilització
ambiental i per a la sostenibilitat de la nostra societat, especialment dels nens i joves de la comarca. Es
compon d'una oficina tècnica formada per monitors ambientals i per a la sostenibilitat, i membres de la
IAEDEN, i es dedica principalment a organitzar activitats tals com campaments o camps de treball durant
els períodes de vacances i puntualment alguna activitat de més curta durada (caps de setmana o sortides
d'un dia) durant la temporada escolar.
Les activitats es duen a terme en els llocs més emblemàtics de la nostra comarca, així com el Parc
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, el Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural Montgrí-Medes o
el Paratge Natural d'interès nacional de l'Albera entre d’altres espais naturals per tal de donar a conèixer
aquests espais a la joventut empordanesa, aprendre a estimar-los i a respectar-los i així garantir-ne la
seva conservació i pervivència. Es combinen activitats encarades al coneixement de la natura i la
descoberta de l'entorn amb activitats destinades a desenvolupar criteris de sostenibilitat així com activitats
més lúdiques per tal de fomentar l' interacció i el coneixement entre els participants.
Aquest any hem organitzat tres campaments en tres torns

- Campament granota (25-28 de juny) per a nens i nenes de 6 a 9 anys.
- Campament cigonya (28 de juny a l’1 de juliol) per a nens i nenes de 6 a 9 anys.
- Campament llúdriga (3-12 d’agost), per nens de 10 i 13 anys.
A la segona mitat d’agost vam organitzar,, dins el marc de les activitats que ofereix l’Agència Catalana de
Joventut, el següent:
- Camp de Treball (16-31 d’agost) al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, a Palau Saverdera, on es van
fer feines de neteja d’una bassa, entre altres activitats.

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.

●

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

●

“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.

●

Actualització de l’Agenda Altempordanesa.

Activitats de presentació de l’entitat
●

Dimarts, 9 de maig. Presentació de l’entitat dins el Curs Pilot sobre la societat baixa en carboni

en el marc del projecte Erasmus+ Towards the Low Carbon Society - Increasing
professionalism in land use and landscape management within climate change.

●

Dijous, 5 d’octubre. Presentació de l’entitat en el curs Dinamitzadora comunitària per a la
prevenció de la violència de gènere de la Fundació Cepaim.

●

Dissabte, 25 de novembre. Participació en la presentació del Diari Jornada.

Comunicats i notes de premsa

Gener
●

Nota de premsa: Denúncia d’una tala excessiva de tamarius dins el PNAE a Sant Pere Pescador

●

Comunicat de premsa: Valoració de la Jornada de Custòdia agrària sobre la conservació dels
prats de dall a l’Albera

Febrer
●

Comunicat de premsa: Demanem la retirada del Pla de carreteres de la Diputació

Març
●

Comunicat de premsa: Nou macro-càmping a Garriguella

●

Nota de premsa: Projecte de recuperació d’estanys a l’Albera

●

Nota de premsa: Constitució i manifest de la plataforma Resposta al MidcAT

●

Comunicat plataforma Salvem l’Empordà de purins: Més granges i legalització de la granja de
Rabós

Abril
●

Nota de premsa: Trobada històrica dels campaments als Aiguamolls

●

Comunicat de premsa: Presentació de la campanya Som Empordà

Maig
●

Nota de premsa: Presentació de l’Agenda Empordanesa

●

Nota de premsa: Xerrada informativa sobre el projecte de macro-càmping a Garriguella

●

Nota de premsa: L'estany Europa (PNAE) sense aigua en plena època de cria

Juny
●

Nota de premsa: Quin Empordà volem d’aquí a 20 anys?

●

Comunicat de premsa: Constitució de la plataforma Salvem Garriguella

●

Comunicat de premsa: Anul·len el parc eòlic de la Jonquera

Juliol
●

Comunicat de premsa: Salvem Garriguella

●

Comunicat de premsa: La justícia ens reMATa

●

Comunicat de premsa: Valoració de la campanya La justícia ens reMATa

●

Nota de premsa: Salvem Garriguella respon a l’Ajuntament

●

Comunicat de premsa: Defensem l’entorn d’Empúries

Setembre
●

Comunicat de la Federació Ecologistes de Catalunya: Rebuig a l’atac all dret a decidir

Octubre
●

Comunicat de premsa: Segueixen les irregularitats amb l’ampliació de Fricafor a Vilafant

Novembre
●

7.

Comunicat de premsa: Nou decret de dejeccions ramaderes

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 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.

●

Col·laboració activa amb plataforma Salvem l’Empordà de purins.

●

Fundació Albert Tomàs i Bassols:: Durant 2017 s’ha continuat amb el desenvolupament dels
projectes acordats al conveni de col·laboració signat al 2016, entre la IAEDEN i la Fundació
Albert Tomàs i Bassols:
●

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

mitjançant la web agenda empordanesa

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.
A partir d’aquest any 2018, Amnistia Internacional Figueres es dissol i deixa l’espai que durant tants anys
vam compartir les tres entitats.

10.

Balanç de socis 2017__________________________________________________________

Com hem explicat abans, durant 2017 vam realitzar la macro campanya de captació de socis SOM
EMPORDÀ. Aprofitant aquesta campanya vam decidir incorporar un nou sofware per facilitar i millorar la
gestió dels socis. Vam decidir també ampliar la nostra massa social, incorporant com a socis a cada
integrant del nucli familiar de la categoria de socis familiars.
En aquest balanç, per tant, a partir d’ara reflectirem el número de socis global., Per aquesta raó, aquest
any l’increment és notablement alt, de 257 persones, havent estat l’increment real en relació al número de
quotes noves, de 124 socis.

Total a 01/01/2017: 464 socis
Altes durant el 2017: 257
Baixes durant el 2017: 21
Total a 31/12/2017: 700 socis
Aquest balanç de socis incorpora els socis de la IAEDEN i els “Amics de Salvem l'Empordà”

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL 2017
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

30784,00

Donatius i activitats

13529,21

Subvencions

1250,00

Publicitat butlletins

425,00

Local

440.00

SUBTOTAL (estructura base entitat)

Donacions costes MAT I Eòlica
Centre de Fauna (ajuts i activitats)

46428,21

22791,00
6075,00

Custòdia Agrària (ajuts i subvencions)

24685,55

Grup esplai (ajuts i quotes campaments)

18030,54

TOTAL

118010,30

DESPESES

Salaris oficina i Seg. Social

28155,74

Papereria i material oficinal

1266,68

Dietes

858,68

Telèfon,ADSL i mòbil

895,52

Butlletí

1666,23

Despeses local

1045,54

Activitats i premis

2042,10

Informàtic

340,52

Distribució cartells publicitat

462,00

Quotes assoc. i col·labor.

217,00

Equipament informàtic

805,51

Correus i recaders

399,82

Gestoria i comptabilitat

1601,56

Despeses financieres

916,10

Web

361,16

Assegurances

1866,37

Contenciosos

3092,00

EdC

0,00

Altres
SUBTOTAL(estructura base entitat)

111,85
46104,04

Costes MAT i Eòlica

11378,90

Campanya SOM EMPORDÀ

10153,06

Salaris Centre de fauna
Activitats Centre de fauna
Salaris Custòdia Agrària

3954,46
678,19
28124,48

Activitats Custòdia Agrària

9757,18

Salaris Grup Esplai

8793,29

Activitats Grup Esplai

3775,06

TOTAL

122719,02

PROGRAMA D’ACTUACIÓ PEL 2018
Secretaria General

___________________________

_

- La previsió per 2018 és tenir 3 persones contractades, dos a 1/2 jornada, i una amb una jornada de
10,25 hores setmanals.
- 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 continuarà amb la gestió d'aquesta gravera restaurada. Se 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: fer el seguiment dels acords vigents de les
finques i s'ha iniciat una col·laboració amb el GOB Menorca en el marc del projecte "Custodiant el canvi.
Resiliència climàtica en la custodia agrària" que desenvolupa el GOB Menorca amb el suport de la
Fundación Biodiversidad, depenent del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,
referent a l'adaptació al canvi climàtic per part de l'agricultura.. També es realitzarà 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.

Educació i sensibilització ambiental, promoció i estudis __________________________________
A. Continuació de les xerrades, sortides i cursets divulgatius i naturalistes, organitzats pel nou Grup de
Natura de la IAEDEN.
B. Organització de la 19a. 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.
- Premis Josep Maria Àlvarez de Medi Ambient i 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 de Custòdia del Territori.
G. Col·laboració amb la Xarxa per la sobirania energètica.
I. El Grup d’Esplai continuarà amb sortides, campaments d’estiu i camps de treball

PROPOSTA PRESSUPOST 2018
(Estructura base de l’entitat)

INGRESSOS
Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà

48790
30500

Donatius

8000

Activitats

6950

Subvencions

2500

Publicitat butlletins

400

Ingressos per despeses local

440

TOTAL

48790

DESPESES

48790

Salaris oficina i Seg social

29000

Dietes

300

Telèfon

900

Butlletí

3000

Despeses local

1100

Activitats i premis

2850

Distribució cartells publicitat

450

Quotes assoc. i subscripcions

300

Equipament informàtic

500

Informàtic

250

Papereria i material oficina
Correus i recaders
Assegurances
Web

1300
400
1500
400

Contenciosos

3400

Despeses financeres

1000

Comptabilitat i gestions

1700

EdC

200

Altres

240

TOTAL

48790

