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MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL 2018
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:
- Ajuntament de Cantallops. Al·legacions al projecte d’ampliació de la granja Martajosa de Cantallops.
- Ajuntament de Bàscara. Al·legacions al Pla Parcial de la zona industrial d’Orriols.
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Suggeriments al tràmit de consulta de l’avaluació ambiental
del camí de Baussitges a Espolla.
- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Al·legacions a l'autorització ambiental
de l’explotació porcina Mas Fils a Rabós.
- Ajuntament de Vilafant. Al·legacions a l’activitat d’escorxador de Fircafor a Vilafant.
- Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Irregularitats de pas al camí de ronda litoral de cala
Montjoi i Garbet.
- Ajuntament de Sant Climent Sescebes. Al·legacions a la grana de la finca Els Aspres de Sant
Climent Sescebes.
- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sol·licitud d'informació sobre la
tramitació de noves granges o ampliacions de les existents a l’Alt Empordà.
- Agència Catalana de l’Aigua. Sol·licitud d'informació sobre l’evolució de la contaminació d’aqüífers a
l’Alt Empordà.
- Ajuntament de Boadella d'Empordà i les Escaules. Aturada immediata de les obres il·legals del vial
de les Escaules.
- Agència Catalana de l’Aigua. Afectació de l’estany de Llampol per la tramitació d’una granja de 2000
porcs a 90 metres de l’estany.
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei de Biodiversitat. Afectació de l’estany de Llampol per
la tramitació d’una granja de 2000 porcs a 90 metres de l'estany.
- Síndic de Greuges. Documentació sobre els projectes urbanístics de Sos Costa Brava.
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Documentació sobre els projectes urbanístics de Sos Costa
Brava.
- Ajuntament de Figueres. Suggeriments a l'aprovació inicial del POUM de Figueres.
- Ajuntament de Llançà. Informe tècnic sobre la Urbanització litoral de Llançà (2-Roses)
- Suport en d’altres entitats mitjançant la presentació d’al·legacions:
a)

Ajuntament de Begur. Al·legacions a la modificació del POUM de Begur.

b)

Ajuntament de Palafrugell. Al·legacions al projecte d’Aiguaxelida a Palafrugell.

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.
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.

1.2. Via judicial
●

Suport al contenciós administratiu contra l’autopista de la Costa Brava (Lloret de Mar-Blanes)

●

S’ha interposat un contenciós administratiu contra l’autorització de la granja de 5000 porcs de
Rabós.

●

S’ha intervingut en un contenciós administratiu per la defensa i protecció d’un arbre d’interès
singular de Palau-Saverdera a petició de l’afectada.

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 2018 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:
●

Diumenge 14 de gener: Cens d’aus hivernants a càrrec de l’ornitòleg Joan Ventura

●

Diumenge 1 de juliol: Recol·lecció d’herbes medicinals pel taller de ratafia.

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’han
mostrejat sis punts control distribuïts als dos polígons dels Aiguamolls de l’Empordà, punts amb un
especial interès de seguiment degut a la seva biodiversitat amfíbia. S'han començat a analitzar les dades
del 2017 per avaluar l'impacte de les variables ambientals, indicadores de canvi global, sobre les
poblacions amfíbies i s'ha iniciat l'elaboració de l'atles dels amfibis dels Aiguamolls de l'Empordà (1x1km).
Enguany s'ha fet un especial esforç en la part educativa, portant l'Observatori a les escoles de varis
municipis del PNAE, els quals han pogut participar de l'activitat: Visca els Amfibis!. A més, activitats com
"La nit amfíbica", la xerrada "Efectes del canvi climàtic sobre els amfibis", i la creació de la pàgina web de
l'Observatori, han format part de la divulgació del projecte. L’Observatori dels amfibis es realitza gràcies al
finançament de la Fundació Zoo de Barcelona.

3.

Àmbit de la sensibilització ambiental_________________________________________

a) Sortides, xerrades i activitats.
●

Divendres 12 de gener Cens d’ajocadors d’ocells aquàtics. Participants: 20 persones.

●

Dissabte 14 de gener. Cens d’ocells hivernants aquàtics. Participants: 23 persones

●

Diumenge 28 de gener. Sortida ornitològica a Olot. Participants: 21 persones

●

Dissabte 3 de febrero. VIII cens de duc al Parc Natural del Cap de Creus. Participants: 50
persones.

●

Dissabte 3 i diumenge 4 de febrero. Mini curs Rastres a la Neu. Participants: 5 persones.

●

Divendres 9 de febrer. Xerrada L’evolució i estat del llop a Catalunya. Mesures de
conservació. Participants: 60 persones.

●

Diumenge 25 de febrer. Mini curs de fotografia de natura macro. Participants: 10 persones.

●

Diumenge 18 de març. Sortida naturalista a la serra del Bac Grillera. Participants: 25
persones.

●

Dissabte 14 d’abril. Nit amfíbica amb l’Observatori dels amfibis dels Aiguamolls.
Participants: 15 persones.

●

Divendres 20 d’abril. Sortida d’introducció a les papallones nocturnes. Participants: 14
persones.

●

Dissabte 21 d’abril: Jornada de seguiment de migració de rapinyaires. Participants: 25
persones.

●

dijous 3 de maig: Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres. Participants: 25
persones.

●

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig. Jornada de recerca de nius de mussol pirinenc.
Participants: 11 persones.

●

Diumenge 26 de maig. Coneixem el riu Fluvià, primer tram. Participants: 12 persones.

●

Dissabte 2 de juny. Primer cens comarcal de siboc. Participants: 10 persones.

●

Diumenge 3 de juny. Segon cens d’Esparver cendrós a l’Empordà. Participants: 6 persones.

●

Diumenge 3 de juny. Matinal de recol·lecció de llavors als prats de dall. Participants: 6
persones.

●

Dissabte 16 de juny. Sortida familiar de descoberta d’un riu. Participants: 11 persones.

●

Diumenge 1 de juliol. Taller de ratafia. Participants: 14 persones.

●

Dissabte 28 de juliol. II Jornada de recerca del Saga pedo al Parc Natural de Cap de Creus.
Participants: 13 persones.

●

Dissabte 25 d’agost. Jornada de seguiment de migració de rapinyaires. Participants: 30
persones.

●

Dissabte 8 de setembre. La nit dels grills i altres insectes. Participants: 10 persones.

●

Divendres 9 de novembre. Xerrada El gat salvatge a l’Albera: fototrampeig i diversitat de
mamífers, i Estudi de la comunitat de carnívors a Les Salines. Participants: 75 persones.

●

Dissabte 10 de novembre: Taller de Plantes Medicinals. Participants: 23 persones.

●

Diumenge 11 de novembre: Sortida per conèixer els bolets. Participants: 25 persones.

●

Diumenge 2 de desembre: Coneixem el riu Fluvià. Segona etapa. Participants: 15 persones

b) Premis Juvenils.
●

XXVIII 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 per l’Institut d’Estudis Empordanesos, i amb els premis Narcís Fages

de Romà de recerca en temes de viticultura i enologia, i de l’olivera i l’oli, 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 21 de juny a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Figueres

4. Àmbit de presència al carrer ____________________________________________________

5.

●

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

●

Dissabte 14 de juliol. Organització sopar cloenda Trobada Cantadors d’Espolla.

Grups de treball________________________________________________________________

a) Grup Custòdia Agrària
Aquest any 2018 hem continuat amb el projecte de custòdia agrària de la IAEDEN gestionant els 15
acords de custòdia signats amb aquesta xarxa d'explotacions responsables durant aquests darrers anys.
Aquest any s’ha sumat el nou acord de custòdia signat amb el Parc Agroecològic de l’Empordà.
I també hem continuat amb la gestió i seguiment dels prats de dall i estanys temporals de l’Albera amb els
que tenim acord de custòdia i en el que durant el 2018 s’hi suma la signatura de 3 acords de custòdia per
a recuperar 3 prats de dalls abandonats més. Tenim un total de 23 acords firmats amb prats de dall de 19
propietaris diferents i 5 estanys temporals de l’Albera.
Durant el primer semestre de l’any s’ha col·laborat amb el GOB Menorca en el marc del projecte
"Custodiant el canvi. Resiliència climàtica en la custòdia agrària" que desenvolupa el GOB Menorca amb
el suport de la Fundación Biodiversidad, que ha permès finançar la instal·lació d’un dipòsit de recollida
d’aigües fluvials a l’olivar de la Clota, l’organització d’una jornada formativa sobre fertilitat del sòl, les
tasques de recuperació de 3 prats de dalls abandonats de l’Albera, jornada de voluntariat als prats de dall
de l’Albera, s’ha fet un inventari de varietat local i races autòctones de les finques agràries en custòdia
i l’edició d’un manual de “Resiliència climàtica en la gestió agrària. Guia pràctica de mesures per a
l’adaptació al canvi climàtic”.
A finals del 2018, la Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció per “Actuacions per a la
recuperació i conservació dels prats de dall de l’Albera” que permetrà l’any 2019 continuar un any més
amb les tasques de recuperació i dall.
Durant el 2018 s’han realitzat les següents activitats:
●

Dijous 1 de març: jornada tècnica “Agricultura i adaptació al canvi climàtic”

●

Divendres 26 d’octubre jornada tècnica “Eines per a l’impuls a la producció ecològica de l’Alt
Empordà”. Es presentava l’experiència de l’associació de productors de la comarca del Ripollès, i
tot seguit, s’organitzava una taula rodona i debat sobre oportunitats i debilitats en la producció i
comercialització de productes ecològics a la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta jornada que

s’engloba en el marc del Pla Anual de Transferència tecnològica de l’any 2018 del Departament
d’agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
●

Dijous 15 de juny: Presentació de IAEDEN a la jornada tècnica “Adaptació al canvi climàtic des
de la custòdia del territori” a Granollers

Durant l’any 2018 la IAEDEN ha coordinat el grup de treball de custòdia agrària de la Xarxa Custòdia del
Territori, espai de trobada de les diferents entitats que fan custòdia agrària a Catalunya.
Durant aquest any s'ha fet el seguiment 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 finançat per la
Fundació Andrena.
El grup de custòdia manté actiu el blog http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es i gestiona el correu
electrònic agroterritori@iaeden.cat.

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 2018 s’han impartit les següents activitats:
-

-

Als alumnes de secundària de la Salle.
o

4 tallers d’ introducció al canvi climàtic i energies alternatives (alumnes de 2n. d’ESO)

o

4 tallers per conèixer la IAEDEN i els grups ecologistes (alumnes de 4rt. d’ESO)

o

1 taller de voluntariat durant la 19a fira infantil de l'intercanvi amb 6 alumnes de 4rt d'ESO

Als alumnes de l’INS Olivar Gran.
o

1 taller per conèixer la IAEDEN i els grups ecologistes (alumnes de 1r de Batxillerat)

c) Grup Energia
Hem continuat la col·laboració amb la Xarxa per la sobirania energètica (xse) i sobretot amb la plataforma
Resposta al MidcAT (projecte d’interconnexió gasística entre l’estat espanyol i França). Membres
d’aquesta plataforma s’han reunit a llarg de l’any amb organitzacions internacionals que aposten per a un
futur sense combustibles fòssils i també amb representants polítics a nivell europeu i estatal. Gràcies
també a aquesta constant pressió, aquest gener passat hem pogut celebrar la bona notícia que els
reguladors de l’energia CRE (a l’estat francès) i CNMC (a l’estat espanyol), han resolt que el projecte no
compleix els criteris necessaris per justificar-ne una inversió tan elevada com els promotors –ENAGAS i
Téréga- havien sol·licitat. Aquesta resolució fa molt difícil que el projecte pugui realitzar-se en els propers
anys i, a més, hem instat l’actual govern espanyol que reconsideri la seva postura i descarti el MidcAT per
apostar decididament per a un futur d’energies renovables.

d) Grup d’ Esplai
Els Remena-rocs som el grup d’esplai i natura de l’entitat. Per tercer any consecutiu, actuem dins del marc
de la 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 el Cap

de Creus 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.
De moment les nostres activitats consisteixen en estades tals com campaments o camps de treball en el
període de vacances estival, aquest any amb totes les inscripcions completes.

Enguany, la nostre oferta ha consistit en:
-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 (1-10 d’agost), per nens de 10 i 13 anys.
A la segona meitat d’agost vam organitzar, dins el marc de les activitats que ofereix l’Agència Catalana de
Joventut, el següent:
-Camp de Treball (14-28 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.
Des del grup d’esplai seguim treballant per millorar la nostra oferta d’activitats i estendre-la a la resta de
l’any.

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

●

Publicació de les activitats de la IAEDEN a l’Agenda Altempordanesa.

●

Creació i actualització pàgina plataforma SOS COSTA BRAVA

Activitats i xerrades de presentació de temàtiques treballades per l’entitat
●

9 de Febrer. Participació en la presentació de la revista Les Alberes: preservar l’Empordà.

●

19 d’abril de 2018. Xerrada en el context de les pràctiques dels estudiants de Ciències
Ambientals de la UB a l’Estartit: “L’estat de conservació dels parcs naturals”

●

10 de maig de 2018. Ponència “Catàleg de carreteres d’interès paisatgístic a l’Alt Empordà”
invitats per l’Observatori del Paisatge al Seminari Internacional “El paisatge i les carreteres”

●

28 setembre de 2018. Presentació de la plataforma SOS Costa Brava a l’Escala.

●

6 octubre 2018. Participació en la jornada Repensem l’Empordà organitzada per l’Institut
d’Estudis Empordanesos.

●

17 i 19 d'octubre de 2018. Participació en la Jornada de Paisatges Salvats per explicar els casos
d’èxit de Salvem l’Empordà i visita a Vilanera dins el tour de paisatges salvats.

●

24 de novembre de 2018. Presentació de la plataforma de SOS Costa Brava a Llançà.

●

30 de novembre de 2018. Presentació de la plataforma SOS Costa Brava a Pau.

Comunicats i notes de premsa
●

Balanç del projecte Cultivant Biodiversitat. Conservació dels prats de dall i els estanys de
l’Albera.

●

Manifest d’Ecologistes de Catalunya sol·licitant un Departament de Medi Ambient al govern de la
Generalitat.

●

Convocatòria de presentació de la revista Les Alberes: Preservar l’Empordà.

●

Comunicat de premsa per denunciar les males condicions d’una granja de Rabós que vol ampliar
la seva activitat porcina a Cantallops.

●

Comunicat de premsa sobre l’oposició de la IAEDEN a l’autorització ambiental de la granja de
Rabós, guanyada en sentència ferma per la IAEDEN.

●

Declaracions a premsa sobre la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme a Girona sobre
el càmping de Garriguella.

●

Entrevista a El Punt sobre reflexions del planejament urbanístic a la comarca.

●

Declaració de suport sobre l’extracció de corall a les costes catalanes.

●

Presentació de la plataforma SOS Costa Brava a Pals.

●

Celebració a Garriguella per haver tombat el projecte de càmping de Garriguella.

●

Convocatòria de premsa respecte la compra de la Muntanya rodona de Vilanera a l’Escala.

●

Informació sobre la urbanització a primera línia de Llançà (Roses-2)

●

Article per la revista municipal de Palau-Saverdera sobre els arbres singulars del municipi

●

Comunicat sobre el balanç de la plataforma SOS COSTA BRAVA

●

Comunicat de premsa sobre la urbanització Empordà Parc de Pau.

●

Comunicat de premsa sobre la urbanització Sa Guarda de Cadaqués

En general. des de l’agost fins a avui s’han realitzat incomptables intervencions i participacions a premsa
pels casos que treballa la plataforma SOS Costa Brava.
La portaveu de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, Marta Ball-llosera, ha estat alhora portaveu de SOS Costa
Brava.

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. Reunió convocada a Barcelona pel
PRUG les Medes. Sense assistència de l’entitat

●

A la Junta del Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter. Reunió realitzada a Pals el dia 16
de maig de 2018

●

A la Comissió de Desembassament de La Muga.

●

A la comissió de seguiment del projecte Europeu sobre mesures d’adaptació al canvi climàtica
Life-MEDACC.

●

Al consell Consultiu del Consorci de l’Alta Garrotxa.

●

Al Consell de Caça de Girona.

●

A la reunió participativa sobre el Pla Especial de la Reserva Integral I del Parc Natural dels
AIguamolls.

8.

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 2018 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:
●

Assistència al Seminari Internacional sobre Carreteres i Paisatge organtizat per

l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
●

Gestions sobre el 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 actualment es gestiona conjuntament entre l'Ajuntament de Figueres i les entitats GEES, l’ANC 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.

L’ any 2018 Amnistia Internacional Figueres es va dissoldre i va deixar l’espai que durant tant de temps
vam compartir les tres entitats, i vam donar la benvinguda a l’ANC, que en l’actualitat ocupa el seu lloc.

10.

Balanç de socis 2018__________________________________________________________

Fa dos anys, amb la campanya de captació de socis, SOM EMPORDÀ, vam prendre la decisió d’ ampliar
la nostra massa social, incorporant com a socis a cada integrant del nucli familiar de la categoria de socis
familiars. En aquesta memòria, per tant, quedarà reflectit sempre el número de socis global.

Total a 01/01/2018: 700 socis
Altes durant el 2018: 53
Baixes durant el 2018: 21
Total a 31/12/2018: 732 socis
Aquest balanç de socis incorpora els socis de la IAEDEN i els “Amics de Salvem l'Empordà”

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL 2018
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

32091,00

Donatius

6665,04

Activitats

4157,40

Subvencions

2500,00

Publicitat butlletins

425,00

Local

440.00

Ingressos financiers
SUBTOTAL (estructura base entitat)

Donatius SOS COSTA BRAVA
Centre de Fauna (ajuts i activitats)

8,95
46287,39

19521,17
6150,00

Custòdia Agrària (ajuts i subvencions)

13657,89

Grup esplai (ajuts i quotes campaments)

19922,00

TOTAL

105538,45

DESPESES

Salaris oficina i Seg. Social

28180,52

Papereria i material oficinal

1215,36

Dietes

439,17

Telèfon,ADSL i mòbil

809,29

Butlletí

3753,77

Despeses local

1106,27

Activitats i premis

3325,10

Informàtic

129,35

Distribució cartells publicitat

495,00

Quotes assoc. i col·labor.

362,00

Equipament informàtic
Correus i recaders

0,00
182,95

Gestoria i comptabilitat

2866,82

Despeses financeres

1070,93

Web

257,27

Assegurances

1493,58

Contenciosos i despeses jurídiques

3638,00

EdC

0,00

Taxes Generalitat

187,30

Altres
SUBTOTAL(estructura base entitat)

Despeses SOS Costa Brava

77,27
49589,95

248,05

Activitats Centre de fauna

4947,01

Salaris i SS Custòdia Agrària

7666,20

Activitats Custòdia Agrària

3848,77

Salaris I SS Grup Esplai

7144,79

Activitats Grup Esplai

4814,30

TOTAL

78259,07

TRESORERIA (31 des 2018)

92520,30

PROGRAMA D’ACTUACIÓ PEL 2019

Secretaria General

___________________________

_

- La previsió per 2019 és tenir 3 persones contractades:
a)

Àrea administrativa: 20 hores/setmana

b)

Àrea tècnica: 25 hores/setmana

c)

Àrea de custòdia agrària: 10 hores/setmana

Defensa i conservació del territori i paisatge ____________________________________________
A. Campanyes de defensa. Les campanyes de defensa reivindicatives es continuaran des de la
plataforma cívica Salvem l'Empordà i la plataforma SOS COSTA BRAVA.
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 la continuació amb les actuacions de recuperació i conservació de prats de dall i estanys
temporals de l’Albera un any més. També es realitzarà l'actualització del blog http://agroterritoriiaeden.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 cursos divulgatius i naturalistes, organitzats pel nou Grup de
Natura de la IAEDEN. Amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.
B. Organització de la 20a. Fira de l'Intercanvi Infantil a Figueres, amb el 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 2019
Estructura base i grups de treball
INGRESSOS

107850€

Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà

32000,00

Donatius i ajuts

4330,00

Activitats

3400,00

Subvencions

14255,00

Publicitat butlletins

425,00

Ingressos per despeses local

440,00

SUBTOTAL estructura base

54850,00

Custòdia Agrària (ingressos + romanent)

20000,00

Observatori dels Amfibis

6000,00

Grup Esplai

27000,00

TOTAL

DESPESES
Salaris oficina i Seg social
Papereria i material d’oficina
Dietes

107850,00

107850€
31500,00
1500,00
900,00

Telèfon

850,00

Butlletí

3000,00

Despeses local

1100,00

Activitats i premis

5000,00

Informàtic

200,00

Distribució cartells publicitat

500,00

Quotes assoc. i subscripcions

400,00

Equipament informàtic

500,00

Correus i recaders

200,00

Gestoria i comptabilitat

2800,00

Despeses financeres

800,00

Web

300,00

Assegurances

1500,00

Contenciosos i despeses jurídiques

3400,00

Taxes Generalitat

200,00

EdC

200,00

SUBTOTAL estructura base

54850,00

Custòdia agrària

20000,00

Observatori dels Amfibis
Grup d’Esplai
TOTAL

6000,00
27000,00
107850,00

