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MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL 2012

1.

Àmbit de la defensa del patrimoni natural i ordenació territorial_______________________

Totes les actuacions són presentades per la IAEDEN en representació de la plataforma Salvem l’Empordà.

Via administrativa
Primer trimestre 2012:
•
Ajuntament de Vilafant: Al·legacions a l’activitat extractiva a les ribes del Manol, a Can Massanet (Vilafant)
•

Departament de Territori i Sostenibilitat / Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural -DAAM, a partir d’ara- (Serveis territorials a Girona) / Direcció General de Medi Natural (DAAM):
sol·licitar que el projecte PRINCALB promogut per la Generalitat de Catalunya sigui exposat al públic

•

Ajuntament de Figueres: sol·licitar informació sobre l’activitat del motocross al castell de Sant Ferran

•

Direcció General de Polítiques Ambientals (Departament de Territori i Sostenibilitat): aportacions a l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental de les ZDP (Zones de Desenvolupament Prioritari de l’eòlica)

•

Departament de Territori i Sostenibilitat (Serveis Territorials a Girona): Abast Informe Sostenibilitat Ambiental de
les normes subsidiàries del Mas Margall

•

Departament de Cultura / Departament d’Empresa i Ocupació / Departament de Territori i Sostenibilitat /
Direcció General d’Ordenació Territorial: sol·licitud dels informes que han emès cada àrea o departament de la
Generalitat respecte les ZDP (Zones de Desenvolupament Prioritari de l’eòlica)

•

Departament de Territori i Sostenibilitat, oficina d’Avaluació Ambiental: arguments a favor que el BulliFundation
passi el tràmit d’avaluació ambiental estratègica

•

Diputació de Girona: entrega de les signatures recollides en contra de l’ampliació de la carretera del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

•

Síndics de Greuges: queixes de les actuacions forestals realitzades en àrees de màxima protecció

•

Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona: Suggeriments a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de la
benzinera d’Ordis

•

Ajuntament de Port de la Selva: al·legacions contra l’exclusió de la Vall de Santa Creus al catàleg de protecció
del patrimoni

•

Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona: abast informe de sostenibilitat ambiental de la ronda sud de
Figueres

Segon trimestre 2012:
•

Ajuntament de Roses: al·legacions al Pla Parcial urbanístic SUD Mas d’en Puig/Boscà (1300 habitatges nous)

•

Institut català del Sòl / Departament de Territori i Sostenibilitat: al·legacions a la venda de Torre Mornau

•

Departament de Territori i Sostenibilitat (OGAU a Girona): suggeriments a la legalització de l’activitat de les
búfales al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

•

Ajuntament de Figueres: sol·licitud de les parcel·les afectades en el circuit de motocross del Castell de Figueres

•

Ajuntament de Palau-Saverdera: al·legacions a la llicència del canvi d’activitat de la granja de búfales al Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

•

Ajuntament de Siurana: al·legacions a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística de Siurana

•

Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona: suggeriments a l’informe de sostenibilitat ambiental del parc
eòlic de Torroella de Fluvià

•

Ajuntament de Torroella de Fluvià: al·legacions a la modificació puntual de les normes subsidiàries que permet
actuacions àmplies de noves extractives en el sòl no urbanitzable

•

Direcció General de Medi Natural (DAAM): al·legacions al Catàleg de Flora Amenaçada

Tercer trimestre 2012:

•

Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona: suggeriments a l’avant-projecte de la instal·lació d’una
depuradora pel càmping Almata dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

•

Ajuntament de Figueres: al·legacions al projecte de reurbanització del passeig Nou de Figueres per a incloure
un carril bici, tal i com preveu el Pla de Mobilitat de Figueres

•

Consell Comarcal de l’Alt Empordà: suggeriments a l’Agència Comarcal de l’Energia

•

Direcció General d’Energia i Mines: al·legacions a les ZDP (Zones de Desenvolupament Prioritàries de l’eòlica)

•

Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona: suggeriments a l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
a la modificació de les normes subsidiàries de Pedret i Marzà amb l’objectiu de permetre una gran àrea
d’extractives

•

Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona: suggeriments a l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
per l’ampliació de les extractives existents al municipi de Peralada

•

Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona: suggeriments a l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
de la nova carretera que travessa pel bell mig de la plana de l’Empordà entre la C-31 i la C260 (Riumors-FortiàCastelló d’Empúries)

•

Quart trimestre 2012:

•

Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga: al·legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç
de la Muga

•

Ministerio de Agricultura, Ramadería, Alimentación y Medio Ambiente: sol·licitud d’informació sobre el projecte
de Fluvià Marina a Sant Pere Pescador

•

Ajuntament de Forallac / Direcció General de Qualitat Ambiental: al·legacions a la planta de tractament de
residus especials

•

Departament d’Empresa i Ocupació: al·legacions als permisos per a realitzar la tècnica del “fracking” per
extreure gas

•

Ajuntament de Figueres: al·legacions al Pla d’Actuació Municipal de Figueres

•

Ajuntament de Roses: al·legacions al projecte d’actuació específica de ElBulliFundation

•

Presidència Govern Generalitat: Recurs potestatiu de reposició de l’acord de govern de les ZDP (Zones de
Desenvolupament Prioritari de l’eòlica)

Via judicial
•

ZDP: zones de desenvolupament prioritari d'energia eòlica. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
demana la suspensió cautelar de les ZDPs. La Generalitat va presentar recurs de cassació al Tribunal Suprem
i encara no hi ha cap resolució.

•

Parc eòlic de la Jonquera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la dictat sentència desestimatòria
d’aquest recurs. Es decideix a l’abril de 2012 fer un recurs de cassació al Tribunal Suprem a Madrid,
conjuntament amb vàries entitats de La Jonquera.

•

Zona industrial de Roses. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar el contenciós. A
posteriori el Tribunal Suprem a Madrid ens va donar la raó sentenciant favorablement el recurs de cassació
interposat. Actualment està encara pendent de resolució la petició de compliment de la sentència.

•

A l'activitat extractiva de “les Clotes” al terme municipal de Llers. Al desembre de 2012 surt la sentència del
Tribunal Superior de Catalunya i es guanya parcialment.

•

Urbanització de la Vall de Santa Magdalena. El contenciós administratiu segueix en tràmit

•

Fiscalia Superior de Catalunya: actuacions forestals en àrees de màxima protecció. L’expedient va quedar
arxivat

2.

Àmbit de conservació de patrimoni natural

Actuacions de l’espai restaurat els estanyols de Mas Margall:
Tasques de manteniment: podes i desbrossades regulars a la zona de pícnic i l’itinerari. Neteja i manteniment dels
aguaits.
Jornades de difusió i manteniment:
- Diumenge 15 de gener: taller de construcció de caixes niu.
- Dissabte 21 d’abril: jornada de manteniment.
- Dissabte 15 de desembre: Jornada de manteniment, s’ acaben de penjar alguns dels nous rètols.
3.

Àmbit de la sensibilització ambiental___________________________

a/Sortides, xerrades i activitats.
•

Diumenge 15 de gener. Taller de construcció de caixes niu..

•

Dissabte 9 i 10 de març: Sortida a l’Estany d’Ivars.

•

Dissabtes 10 i 17 de març: Seminari Agricultura i Medi Ambient.

•

Del 10 de març al 15 d’abril: exposició “Cultivant Sinergies. Un paisatge que alimenta” a L’Ecomuseu Farinera
de Castelló d’Empúries

•

Dissabte 17 de març: Videofòrum sobre Fukushima

•

Diumenge 25 de març: caminada guiada a la finca vitivinícola Mas Torrent de Vilartolí (Sant Climent de
Sescebes).

•

Dissabte 28 d’abril: Matinal de voluntariat agrari per a la recuperació de prats de muntanya a la finca de
Baussitges (Espolla)

•

Diumenge 29 d’abril: (matí) sortida per conèixer La Garriga d’Empordà.

•

Diumenge 29 d’abril (tarda) Sortida ornitològica als Aiguamolls de l’ Empordà.

•

Dissabte i diumenge 12 i 13 de maig: Cicloviatgers i Paratges Naturals de l’Alt Empordà. 2a. etapa: “Parc
Natural del Cap de Creus”

•

Diumenge 13 de maig: visita taller al Mas Marcè (Siurana d’Empordà)

•

Diumenge 3 de juny: Sortida amb Caiac al Cap de Creus.

•

Diumenge 10 de juny: una altra sortida per conèixer La Garriga d’Empordà.

•

Diumenge 17 de juny: Caminada matinal per Sant Miquel de Fluvià i visita a l’Explotació de Mas Galceran
d’horta ecològica.

•

Diumenge 8 de juliol: Taller de Ratafia

•

Divendres 28 de setembre: Xerrada a Can Met “OPCIONS” Una ena per al consum conscient i transformador.

•

Dissabte 29 de setembre: Bicicletada reivindicativa amb sortida des de la Rambla de Figueres.

•

Dissabte 6 d’octubre: Sortida al Cau de les Marietes i taller d’herbes medicinals.

•

Dissabte 27 d’octubre: Jornada dedicada a la dona pagesa.

•

Dissabte 27 d’octubre: Documental del viatge “En bicicletes per Islàndia, la terra dels vents constants”

•

Diumenge 11 de novembre: Sortida per conèixer els bolets.

•

Diumenge 25 de novembre: Excursió per conèixer la finca de Baussitges, dins el paratge natural de l’Albera.

•

Divendres 30 de novembre: Presentació de l’entitat als nous socis.

b/Premis Juvenils.
•

XXII edició dels Premis Juvenils Josep Maria Àlvarez de recerca sobre Medi Ambient i Natura. Uns premis
organitzats conjuntament per l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Figueres i la IAEDEN.

•

XXI edició dels Premis de Pintura sobre la Natura, Memorial Albert Ramon i Estarriol, organitzats per l’APNAE,
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la IAEDEN. La cerimònia d’entrega de premis d’enguany es va
celebrar el diumenge 29 de juliol, al Cortalet dels Aiguamolls de l’Empordà

c/12ena Fira Infantil de l’Intercanvi a Figueres.
Diumenge 11 de novembre: Dotzena Fira Infantil de l’Intercanvi. Aquest any les males condicions meteorològiques ens
han fet canviar la data ja tradicional de finals d’octubre, a mitjans de novembre. Molts nens i nenes van participar i
intercanviar les seves joguines, aprenent d’aquesta manera una altra forma de divertir-se amb nous jocs i sense
necessitat de diners. A final de la jornada es van entregar els premis als guanyadors del concurs de joguines fetes pels
mateixos nens, amb materials reciclats. Va ser tota una festa pel Decreixement Sostenible.
d/Grup Custòdia Agrària:
Aquest any 2012 hem continuat amb el projecte”Cultivant sinergies” iniciat a mitjans any 2011 sota el lema “Un paisatge
que alimenta”, un pla pilot de desenvolupament rural del GOB Menorca amb la col·laboració de la IAEDEN cofinançat
pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel FEADER que estem duent a terme a l'Alt Empordà. Aquest
projecte vol potenciar la conservació del paisatge empordanès a partir de fomentar un sector agrari fort, viable
econòmicament i conscienciat per a la conservació del medi ambient. Aquest any 2012 hem signat 9 acords de custòdia
a finques agràries, on es proposen actuacions de millora i potenciació, combinades amb iniciatives de voluntariat,
educació ambiental i promoció de productes responsables. Aquestes finques són:
• Horta ecològica Mas Galceran situada a Sant Miquel de Fluvià www. masgalceran.cat
• Horta ecològica La Teulera a Lladó http://lateulera.pagesosagroecologics.com/
• Horta ecològica La Vessana a Castelló d'Empúries http://lavessana.pagesosagroecologics.com
• Can Salva a Torroella de Fluvià produeixen conserves, llegums, sucs i melmelades sota la marc Vitra.
http://www.conservesvitra.com/
• Horta ecològica La Rufa a Fortià. www2.larufa.cat
• Can Torres situada a Vilartolí (Sant Climent Sescebes) produeixen vi natural i most. http://cantorres.blogspot.com/
• Mas Marcé situada a Siurana d'Empordà. Elaboren productes a partir de llet d'ovella ripollesa com recuits, iogurts i
formatges. www.masmarce.com
• Baussitges a Espolla. Conserven un ramat de vaca de l'Albera (raça autòctona) i en venen la seva carn.
• La Clota a Llers. Produeixen oli de la varietat Argudell sota la marca Oli memoriae.
. e/Mercat de segona mà: aprofitar coses que ja no es fan servir.
El 18 de novembre, Salvem l’Empordà va organitzar el Mercat de segona mà per recaptar diners per poder continuar
treballant en la defensa del territori. En aquesta edició l’emplaçament va ser la Plaça Catalunya de Figueres, per on
molta gent va anar passant al llarg de tot el dia. Com sempre, volem donar les gràcies a tots els que van col·laborar
cedint articles per a la venta i també a aquelles persones que van col·laborar activament en la realització d’aquest
mercat.
f/Cooperativa El Tràmec
A primers d'aquest any, va començar a funcionar la cooperativa de consum El Tràmec en un local de Figueres cedit per
la Unió de Pagesos. La cooperativa està integrada, de moment, per 25 famílies o grups de persones que consumeixen
preferentment productes ecològics i de proximitat. El Tràmec estableix una relació directa amb els productors. Entre les
persones que en formen part hi ha molts associats i associades i aquesta ha estat una raó més per donar-los un suport

logístic des de la nostra entitat. Si voleu saber més coses d'aquesta iniciativa, podeu trobar informació en el bloc
http://coopeltramec.wordpress.com/
g/Campanya Foc al Cor
Arran dels incendis que ha patit l’Empordà aquest passat estiu, la IAEDEN-Salvem l’Empordà va engegar una
campanya per tal de recollir diners per a recuperar la zona cremada. Amb un Verkami, donacions de particulars i
associacions, paradetes i diferents actes s’han aconseguit recollir més de 13700 euros. A la vegada es va obrir una
convocatòria de projectes per recuperar la zona cremada. Els diners recollits s’han destinat a la realització dels nou
projectes escollits.
h/Projecte internacional
En el context del Pla d’Actuacions del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, la IAEDEN ha realitzat un projecte que
pretén potenciar la presència i participació del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSACat) en l'àmbit internacional.
Els objectius del projecte són: 1) identificar les entitats del TSACat que tenen representació en algun organisme d'àmbit
internacional o d'interès en aquests 2) incentivar la participació de les entitats del TSACat en l'àmbit internacional i
enfortir les relacions entre entitats 3) fomentar el treball en xarxa entre entitats catalanes i la promoció i el
reconeixement de les entitats que treballen en l'àmbit internacional
Les actuacions concretes més remarcables han estat:
La realització de les Jornades: Rio+20: Cimera Mundial pel desenvolupament sostenible. Una oportunitat per a la millora
de la sostenibilitat a Catalunya? Barcelona, 19 d’abril de 2012
S’ha creat un espai web anomenat Iaeden internacional on setmanalment s’han anat publicant notícies relacionades
amb el projecte.
i/ Grup d’esplai els Remenarocs
Aquest any el grup d’esplai ha continuat amb les activitats trimestrals durant el curs escolar. S’han realitzat diferents
sortides:
•

Cap de setmana del 4 i 5 de febrer: Anem a veure rastres a la neu a Alp

•

Cap de setmana del 9, 10 i 11 de març: Sortida a l’estany d’Ivars

•

1 de maig. Col·laborem amb la festa que s’organitza a la rambla de Figueres

•

24 de novembre: Sortida a les Salines

A més, aquest estiu hem organitzat un camp de treball a l’Illa de Portlligat, en col·laboració amb la Diputació de Girona
per tal d’extreure Bàlsam o Ungla de Gat. Del 30 de juliol al 10 d’agost 24 participants de 14 a 17 anys varem estar
allotjats a Mas Caials a Cadaqués on vàrem poder conèixer el parc natural de Cap de Creus i l’Illa de Portlligat.

4.

Àmbit de difusió_____________________________________________
•

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

•

Presència al carrer: per Sant Jordi parada a la Rambla de Figueres.

•

Presència al carrer: l’1 de maig Festa a la Rambla de Figueres.

•

Actualització de la WEB de la IAEDEN: www.iaeden.cat

•

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

•

Pàgina a Facebook de la Campanya Foc al Cor

5.

Àmbit de dinamització________________________________________

A partir de 2013 en Javi Fernandez ajudarà a la secretaria de l’entitat amb les tasques informàtiques, i l’Ariana Seglar,
farà el seguiment de la base de socis. Volem agrair a l’Albert Planas i a en Vicenç Serradell, respectivament, per la feina
feta durant tots aquests anys.
6.

Àmbit de participació institucional____________________________

La IAEDEN té representants a:
•

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

•

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

•

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

•

Al Consell Consultiu del Parc Natural del Cap de Creus.

•

Al Consell Consultiu del Consorci de l' Alta Garrotxa.

•

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

•

És membre actiu de treball de Custòdia Agrària de la Xarxa Custòdia del Territori (XCT)

7.

Salvem l’Empordà__________________________________________

Actualment Salvem l'Empordà és la línia de treball reivindicatiu de l'entitat i s'ocupa de la defensa del territori. Les
activitats realitzades han estat::
A- Participacions a debats i taules rodones 2012
•

23 de febrer: Participació en la taula rodona sobre la reforma de la llei de costes a Catalunya Ràdio.

•

27 de març: Participació en la taula rodona sobre les instal·lacions de plantes de biomassa a Catalunya Ràdio.

•

21 de setembre: Co-organització i participació en la Cinquena Taula Territorial de Formació en Comunicació,
conjuntament amb el Centre de Sostenibilitat Territorial, a Figueres.

•

20 d’octubre: Participació en les Primeres Trobades d’Enfortiment del Tercer Sector Ambiental de Catalunya,
“Com contribueix la comunicació a la defensa del territori?”, a Sant Vicenç de Torrelló.

•

10 de novembre: Participació i co-organització de les Segones Trobades d’Enfortiment del Tercer Sector
Ambiental de Catalunya, “Qui escolta els ecologistes”, a Girona.

•

24 de novembre: Participació al Seminari “Observatori Empordà” dins les III Jornades “L’Empordà, el paisatge
com a actiu econòmic”, a Torroella de Montgrí.

B- Actes públics
•

19 d’octubre: Sopar de la Campanya “Foc al Cor, Salvem L’Empordà”.

•

18 de novembre:6è. Mercat de segona mà, en aquesta ocasió a la plaça Catalunya (Figueres).

•

6 de desembre: Concert de Salvem l’Empordà “10 Anys a Contra Corrent”.

C- Campanyes i comunicats
Gener:
•

Publicació d’un poema sobre “La presó de Figueres”, pel poeta resident de Salvem l’Empordà.

•

Comunicat de premsa del grup Defensem el Tren de l’Empordà.

•

Recollida de signatures digitals en suport al recurs de reposició contra el “condicionament” de la carretera GIV6102 dins el PN dels Aiguamolls de l’Empordà.

•

Comunicat de premsa conjunt amb l’ANG, en resposta a les declaracions de la comissió d’urbanisme de
Girona, referent a les sentències judicials que anul·len planejaments aprovats per aquesta administració.

•

Comunicat de premsa sobre la sentència favorable del recurs de cassació davant del Tribunal Suprem en el
cas de la macro-granja porcina de Rabós.

•

Comunicat de premsa referent a les actuacions forestals (PRINCALB) i activitats ramaderes (búfales) en espais
naturals de la nostra comarca.

Febrer:
•

Comunicat de premsa conjunt amb l’Associació de Protecció i Estudi de la Garriga i l’Institut d'Estudis
Empordanesos sobre el contenciós administratiu obert en el cas de la pedrera de les Clotes a la Garriga
d’Empordà i participació en el reportatge a les notícies de comarques de TV3.

Març:
•

Roda de premsa conjunta amb els Ecologistes en Acció, SEO/Birdlife, ANG-EdC i Amics del PNAE, davant la
seu de la Diputació de Girona, referent a l’entrega d’unes 2000 signatures en contra el projecte de
“condicionament” de la carretera GIV-6102 que travessa el PNAE.

Abril:
•

Comunicat de premsa referent al continu assetjament urbanístic a la Vall de Santa Creu (Port de la Selva).

•

Comunicat de premsa referent a la venda de la finca anomenada Torre Mornau (dins el PNAE) per part de
l’empresa pública INCASOL.

•

Comunicat de premsa sobre l’aparició de nous tancaments al voltant del Castell de Sant Ferran (Figueres) i
referent a la regulació d’aquest espai per part de l’Ajuntament de Figueres.

Juny:
•

Comunicat de premsa que denuncia una nova tala excessiva en un espai protegit: la duna litoral de Sant Martí
d’Empúries.

Juliol:
•

Comunicat de premsa sobre els recents incendis a l’Empordà.

Agost:
•

Diversos comunicats i notes de premsa referent a la campanya Foc al Cor-Salvem l’Empordà, anunciant els
actes de recollida de donatius, el projecte Verkami, etc.

•

Nota de premsa referent al nou Pla de Determinació de les Zones de Desenvolupament Prioritari de l’energia
eòlica.

•

Nota de premsa referent la presència de la campanya a l’Acústica de Figueres.

Setembre:
•

Continuació de la campanya Foc al Cor-Salvem l’Empordà amb la publicació constant dels actes que
s’organitzen i els donatius que s’aconsegueixen.

Octubre:
•

Comunicat de premsa referent a la tramitació del projecte d’una nova carretera a la comarca, que travessa la
plana agrícola altempordanesa (de la C-31 a Peralada).

•

Notes de premsa referent els darrers actes de la campanya Foc al Cor-Salvem l’Empordà.

•

Comunicat de premsa denunciant un nou projecte de port nàutic a la desembocadura del Fluvià i dins el PNAE.
Participació en un reportatge sobre aquest tema emès en el programa Els Matins de TV3.

Novembre:
•

Comunicat de premsa anunciant el concert del 10è aniversari de Salvem l’Empordà.

Desembre:
•

Nota de premsa referent a les al·legacions presentades al Pla d'Actuació Municipal de Figueres (PAM).

•

Roda de premsa per exposar els resultats de la Campanya Foc al Cor-Salvem l'Empordà, on es presenten els
comptes de la campanya i els projectes seleccionats.

D- Solidaritat externa
•

Es manté el suport a la plataforma Som lo que Sembrem

•

Es manté el suport a NO A LA MAT

•

Adhesió al manifest “Apoyo a las Pesquerias ambiental y socialmente sostenibles”

•

Adhesió a la plataforma “Aturem Eurovegas”

•

Adhesió a la iniciativa “No a nuestra Costa. Plataforma en defensa de la ley de costas”

•

Adhesió al manifest “No a las petroleras, sí a las renovables”

•

Adhesió al manifest contra l’activitat de bany amb tonyines vermelles de l’empresa Balfegó.

•

Adhesió al manifest de rebuig al projecte Barcelona World.

•

Adhesió a la demanda a la UE que tuteli la redacció del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre.

8 Can Met___________________________________________________
Can Met és, des de el 2007, un espai d'acció cultural 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 tot l'edifici (planta baixa i primer) cedit com a local a tres entitats que ja hi estaven
instal·lades: Amnistia Internacional (AI), el grup d'Empordaneses i Empordanesos per la Solidaritat (GEES) i la IAEDEN.
9.Balanç de socis 2012________________________________________
Total a 01/01/2012: 529 socis
Altes durant el 2012: 24
Baixes durant el 2012: 65 (Aquesta davallada de socis es deu al fet que s’ha actualitzat la base de dades de socis, la
qual feia tres anys que no s’actualitzava).
Total a 31/12/2012: 488 socis
Aquest balanç de socis incorpora els socis de la IAEDEN i els “Amics de Salvem l'Empordà”.

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL 2012 (en euros)

INGRESSOS

62.502,00

Quotes socis

22.439,00

Donatius

2.911,00

Subvencions

24.003,00

Activitats

13.149,00

TOTAL

62.502,00

DESPESES

62.502,00

Salaris

35.880,00

Telèfon

1.447,00

Quotes associacions

414,00

Dietes i desplaçaments

616,00

Correus
Assegurances
EdC

333,00
1.441,00
800,00

Contenciosos

2.178,00

Informàtica

1.560,00

Comissions bancaries

766,00

Web

376,00

Material oficina

4.406,00Butlletí

4.378,00
Activitats
Despeses local
TOTAL

7.249,00
658,00
62.502,00

PROGRAMA D’ACTUACIÓ PEL 2013
Secretaria General
- Durant aquest any continuarem amb tres persones contractades: dos a 1/4 de jornada, una a ½ jornada .
- 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 i del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
C. Presència a la premsa. Amb l'objectiu de donar a conèixer les agressions que es produeixen i l'opinió de l'entitat
sobre certs temes.
Projectes de conservació

_________________________

Estanyols del Mas Margall. Es farà el manteniment i se seguirà la gestió d'aquesta gravera restaurada. Es té previst
durant aquest any arreglar la plataforma per les tortugues d’aigua, i el seguiment de caixes niu instal·lades anys
anteriors. Així mateix es seguirà amb la realització d’anellament d’ocells i de jornades de manteniment.Un Paisatge Que
Alimenta. Es continuarà col·laborant amb el GOB Menorca en el projecte “Custòdia Agrària”.
Educació i sensibilització ambiental, promoció i estudis __________
A. Continuació de les xerrades divulgatives i naturalistes així com cursets i sortides.
B. Organització de la 13a. 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.
- XXIII edició dels premis Josep Maria Àlvarez de Medi Ambient i Natura.
- XXII edició dels premis Memorial Albert Ramon i Estarriol de dibuix de la Natura.
D. Edició a dues tintes de tres números del butlletí IAEDEN.
E. El grup d’ Esplai, continuarà les seves tasques.
F. Col·laboració amb les activitats de l'EdC
G. Seguiment dels projectes subvencionats de Foc al Cor

PROPOSTA PRESSUPOST 2013 (en euros)
_____________________________________________________________________________________________

INGRESSOS.

55.100,00

Quotes socis

22.000,00

Donatius
Subvencions

2.400,00
20.000,00

Activitats

7.600,00

Butlletins

600,00

Custòdia Agrària

2.500,00

DESPESES

55.100,00

Sous

28.000,00

Telèfon

1.400,00

Quotes Associacions

300,00

Dietes i desplaçaments

300,00

Correus

300,00

Assegurances
EdC
Informàtic
Despeses financeres
Activitats
Web

1.200,00
800,00
1.000,00
750,00
7.550,00
400,00

Material oficina

4.500,00

Butlletí

3.500,00

Despeses local

600,00

Contenciosos

3.500,00

Renovació ordinadors

1.000,00

TOTAL

55.100,00

