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MEMÒRIA D’ACTUACIÓ DEL 2013

1.

Àmbit de la defensa del patrimoni natural i ordenació territorial___________________________

Via administrativa
Primer trimestre 2013:

●Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental; Direcció General de Medi Natural
del DAAM i Serveis Territorials del DAAM a Girona. Consideracions al Pla d’Incendis Forestals del Massís
de l’Albera.

●Departament

de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental. Suggeriments a l’Informe de

Sostenibilitat Ambiental del Pla Especial Urbanístic del càmping Pous de Figueres.

●Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental. Abast estudi impacte ambiental de
la variant de Sant Pere Pescador.

●Ministerio

de Industria y Energía a Madrid. Al·legacions la projectes de prospeccions sísmiques sector

Nordeste 1-12.

●Subdelegació del Govern. Àrea de Indústria i energia. Al·legacions de l’estudi d’impacte ambiental de la
campanya sísmica en àrees lliures del golf de Lleó en les costes catalanes.

●Direcció

General d’Ordenació Territorial i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Al·legacions al PEU de gestió de residus a Can Carreras (Rubí).

●Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Sol·licitud de declaració de BCIL per a un centenar de barraques de
pedra seca de la Garriga, junt amb 9 entitats més, i 4 ajuntaments.
Segon trimestre 2013:

●Direcció General de Medi Natural del DAAM. Al·legacions al decret de la Junta Rectora del Parc Natural
del Montgrí.

●Comissió

Europea a Brussel·les. Suport a la plataforma NO a la MAT en l’enviament de la denúncia

contra la MAT A la Comissió Europea.

●Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental. Consultes a l’avaluació ambiental
de l’ecocàmping de Darnius.

●Consell Comarcal Alt Empordà. Sol·licitud de l’estat en la tramitació del Bé Cultural d’Interès Local de la
zona de La Garriga.

●Direcció General de Polítiques Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Consideracions al
Projecte d’Ordenació Forestal de Colera.

Tercer trimestre 2013:

●Ajuntament de Boadella i les Escaules. Al·legacions al POUM de Boadella i les Escaules.

●Ajuntament

de Sant Climent Sescebes. Al·legacions al pla parcial industrial-comercial de la zona

d’Ullastre.

●Ajuntament de Forallac. Al·legacions de la planta de tractament de residus de Forallac.
Quart trimestre 2013:

●Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Madrid). Sugerencias en el proyecto de

aumento de capacidad de la Nacional II entre Orriols y Báscara.

●Departament

de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental. Al·legacions a l’Informe de

Sostenibilitat Ambiental del pla parcial especial urbanístic de Cala Montjoi a Roses.

●Departament

de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental. Suggeriments a l’Informe de

Sostenibilitat Ambiental del sector industrial La Muga de Castelló d’Empúries.

●Ajuntament de Lladó. Al·legacions a l’aprovació inicial del POUM de Lladó.
●Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental. Suggeriments al Pla de Prevenció
d’Incendis del Cap de Creus i l’Albera (PRINCALB).

●Departament de Territori i Sostenibilitat, Oficina d’Avaluació Ambiental. Suggeriments i abast de l’Informe
de Sostenibilitat Ambiental del POUM de Pedret i Marzà.

●Agents Rurals a l’Alt Empordà. Informar de la tala excessiva del bosc de ribera de la Muga al seu pas per
Pont de Molins.

●Ajuntament de Siurana d’Empordà. Al·legacions al POUM de Siurana.
Via judicial

●Zones

de Desenvolupament Prioritari de l’energia eòlica a Catalunya (ZDP). La IAEDEN-Salvem

l’Empordà, conjuntament amb sis altres entitats de Catalunya, presenten el segon contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en contra de l’acord de govern (CiU) de novembre
2012.

●Urbanització de la Vall de Santa Magdalena. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens dóna la
raó amb una sentència favorable en el contenciós administratiu iniciat el 2008.

●Fluvianàutic.

El Tribunal Suprem dicta sentència favorable a la Generalitat, en el recurs de cassació

interposat pel promotor de l’urbanització, declarant els terrenys de no urbanitzables, tal com havia reclamat
la IAEDEN en un recurs administratiu de l’any 2001.

●Zones

de Desenvolupament Prioritari de l’energia eòlica a Catalunya (ZDP). El Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya estima el primer contenciós presentat i anul·la l'Acord de Govern que determina les
zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de Catalunya (GOV/108/2010, DOGC 7/6/2010).

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, i manteniment dels
aguaits. Aquest any es va fer l’arreglament i manteniment de la plataforma que facilita la insolació de les
tortugues de rierol.

Jornades de difusió i manteniment:
- Dilluns 14 de gener: Cens d’aus hivernants a càrrec de la biòloga Sandra Saura.
- Diumenge 10 de febrer: Construcció de caixes niu.
- Dissabte 13 d’abril: Jornada de manteniment i condicionament plataforma d’insolació de les tortugues de rierol.
- Dijous 6 de juny i dijous 11 de juliol: Alliberament d’ocells als estanyols del mas Margall procedents del Centre
de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà.

3.

Àmbit de la sensibilització ambiental_________________________________________________

a) Sortides, xerrades i activitats.

●10,

15 i 16 de gener: xerrades-presentació de l’ecologisme i de la nostra entitat, als alumnes de 4rt.

d’ESO i de Batxillerat de l’IES Olivar Gran de Figueres.

●Diumenge 20 de gener: Matinal de voluntariat agrari per recuperar el dipòsit d’aigua del Mas Corbera de
la finca Baussitges (Espolla).

●Dissabte 26 de gener: Cicle de Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula: “El ladrón de bicicletas” (ficció).
●Diumenge 27 de gener: Sortida ornitològica a la Garrotxa.
●Diumenge 10 de febrer: Taller de construcció de caixes niu.
●Dissabte 23 de febrer: Cicle de Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula: “El niño de la bicicleta” (ficció).
●Dissabtes 2 i 9 de març: Seminari d’Agricultura i Medi Ambient.
●8 al 10 de març: presència del projecte Cultivant Sinergies a la 12a edició del Firagri de Figueres.
●Dissabte 23 de març: Cicle de Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula: “La bicicleta” (ficció).
●Diumenge 24 de març: sortida guiada per la Garriga d’Empordà i els entorns de la finca “Les Clotes”.
●Dissabte 6 d’abril:

xerrada-presentació de l’ecologisme i de la nostra entitat, als alumnes i professors de

4rt. de l’IES El Pedró de L’Escala.

●Dissabte 13 d’abril: Jornada de manteniment als estanyols del Mas Margall.
●Dissabte 14 d’abril: Anem a refer un mur de pedra seca a l'olivar de l'Alguer de Palau-saverdera.
●18 i 19 d’abril: xerrades-presentació de l’ecologisme i de la nostra entitat, als alumnes de 4rt. d’ESO de
l’IES Cap Norfeu de Roses.

●Dissabte 20 d’abril: Presència del projecte Cultivant Sinergies a la 18a Fira de la Terra a Barcelona.
●Dissabte 27 d’abril: Cicle de Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula “O caminho das nuvens”.
●Dissabte 18 de maig: Sortida amb caiac per conèixer la vegetació de ribera.
●Diumenge 19 de maig: Curs pràctic de fotografia de natura.

●Dissabte 25 de maig: Cicle Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula “La entrega inmediata”.
●Diumenge 26 de maig: Sortida ornitològica al Pirineu.
●Diumenge 2 de juny: Projecte Fènix - Testing de biodiversitat Virtual.
●Dissabte 8 de juny: Sortida amb caiac al Cap de Creus.
●Dissabte 22 de juny: Cicle de Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula “La velocidad de las mariposas”.
●Dissabte 20 de juliol: Sopar popular dins la Trobada de Cantadors d’Espolla.
●Dissabte 7 de setembre, Campanya SOSpeix: Xerrada i sortida amb vaixell a la Reserva Natural de les
Illes Medes.

●17 i 18 de setembre: xerrada-presentació de l’ecologisme i de la nostra entitat als alumnes de 4rt. d’ESO
de l’escola La Salle de Figueres.

●Diumenge 22 de setembre, Campanya SOSpeix: Iniciació a la immersió lleugera (APNEA-SNORKELING)
per descobrir la cova de l’Infern.

●Dissabte 28 de setembre: Cicle de Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula “Les triplettes de Bellville”.
●Dissabte 12 d’octubre, Campanya SOSpeix: Sortida amb vaixell per la badia de Roses per observar aus
marines.

●Dissabte

19 d’octubre, Campanya SOSpeix: Sortida matinal amb caiac per aprendre tècniques

fotogràfiques a la natura.

●Dissabte 19 d’octubre: II Jornada de la Dona Pagesa.
●Diumenge 20 d’octubre: Sortida per conèixer els bolets.
●Dissabte

26 d’octubre: Cicle de Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula “La sonrisa del nòmada”

(documental).

●Diumenge 27 d’octubre, Campanya SOSpeix: Sortida amb vaixell per veure cetacis.
●Divendres 8 de novembre, Campanya SOSpeix: visita al Port Pesquer i a la Llotja de Roses.
●Dissabte 9 de novembre: Taller de Plantes Medicinals al Cau de les Marietes.
●Diumenge 10 de novembre, Campanya SOSpeix: Xerrada sobre pesca artesanal a casa nostra, al Maram
de L’Escala.

●Diumenge

10 de novembre, Campanya SOSpeix: Taula Rodona “La Pesca Sostenible” al Maram de

L’Escala.

●Divendres 29 de novembre: Cicle de Cinema & Bicicleta - Passi de la pel·lícula “7 deserts” (documental).
b) Premis Juvenils.

●XXIII

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.
Aquest any amb la novetat de la unificació de la convocatòria amb els premis Albert Compte de recerca
d’humanitats i ciències socials de l'Institut d'Estudis Empordanesos. La cerimònia conjunta d’entrega de
premis es va realitzar el 25 de juliol al saló de plens de l’Ajuntament de Figueres.

●XXII

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 28 de juliol, al Cortalet dels Aiguamolls de l’Empordà

4.

Àmbit de presència al carrer _______________________________________________________

●Dimarts, 23 d’abril: Parada a la Rambla de Figueres per Sant Jordi.
●Diumenge 2 de juny:

Mercat de segona mà de primavera. Una activitat que ens ajuda a recollir fons pel

funcionament de l’entitat, a la vegada que fem difusió de les nostres activitats al carrer. El lloc triat va ser la
Plaça Catalunya. Durant tot el dia va anar passant gent encuriosida pels articles oferts.

●Diumenge 27 d’octubre: Mercat de segona mà de tardor i 13na Fira d’Intercanvi de joguines. Aquest
any vam proposar fer la Fira d'intercanvi de joguines el mateix dia i lloc del Mercat de segona mà de tardor.
Recordem que amb aquesta Fira volem transmetre a la mainada el concepte de reciclatge i de l’intercanvi
de les joguines sense necessitat d’utilitzar diners. Vam triar la Rambla com a lloc emblemàtic de la ciutat
per desenvolupar aquestes dues activitats. El temps ens va acompanyar i va ser una jornada festiva on es
van apropar moltes famílies amb els nens portant i intercanviant les seves joguines, al final del matí es van
entregar els premis del concurs de joguines reciclades. Durant tot el dia també va passar molta gent mirant
i comprant coses del mercat de segona mà. Un any més volem agrair 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.
5.

Grups de treball___________________________________________________________________

a) Grup Custòdia Agrària
Aquest any 2013 és l'any de consolidació del projecte "Cultivant Sinergies" iniciat a mitjans del 2011 sota el lema
“Un paisatge que alimenta”, és un pla pilot de desenvolupament rural del GOB Menorca amb la col·laboració de
la IAEDEN cofinançat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel FEADER 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.
S'han signat 4 nous acords de custòdia, sumant un total de 13 acords de custòdia. Els 4 nous acords són:
-Olivar de l'Alguer de Palau-saverdera. Produeixen oli sota la marca Oli 3 termes www.3termes.com
- Horta ecològica i biodinàmica Tomatíssims de Sant Pere Pescador www.tomatissims.cat
- Explotació de Joan Dalmau amb finques situades a Castelló d'Empúries, Riumors, Pau, Fortià i Peralada.
- Celler la Vinyeta de Mollet de Peralada www.lavinyeta.es

Durant l'any s'han organitzat activitats de presentació del projecte, promoció dels productes de les finques, de
voluntariat agrari, de formació i d'educació ambiental a les escoles, excursions a les finques. S'han proposat
recomanacions d'una gestió agrària sostenible i actuacions de gestió de la biodiversitat concretes.
Hem rebut una subvenció de 3.502,49 € per al projecte d’ "Adequació i millora de l'eficiència del sistema de reg
de Mas Corbera a la finca de Baussitges" de la Generalitat de Catalunya en el marc del finançament d'actuacions

en espais naturals protegits de Catalunya corresponents a l'any 2013. Aquesta actuació de millora de l'eficiència
del reg permetrà reduir la quantitat d'aigua captada que es quedarà en el cabal al riu i contribueix a la
conservació de la població de cranc autòcton de riu d'aquesta zona.

b) Cooperativa El Tràmec
La cooperativa de consum El Tràmec, integrada per famílies o grups de persones que consumeixen productes
ecològics i de proximitat, i que estableix una relació directa amb els productors, va continuar funcionant durant
l’any 2013 i es va crear un nou grup degut a la demanda de famílies i persones de participar-hi. Com a resultat
d’aquest creixement es va decidir crear una nova entitat per aglutinar aquests grups i altres de cooperatives de
consum existents en la zona. A partir de 2014, doncs, El Tràmec deixa d’estar vinculada a la IAEDEN i passa a
pertànyer a aquesta nova associació que es diu EL GUARET.

c) Campanya Foc al Cor
Arran dels incendis que ha patit l’Empordà a l’estiu 2012, la IAEDEN-Salvem l’Empordà va engegar una
campanya per recollir diners per a la recuperació de la zona cremada. Amb un micromecenatge a través de la
plataforma Verkami, donacions de particulars i associacions, paradetes i diferents actes s’han aconseguit recollir
més de 13700€. A la vegada es va obrir una convocatòria de projectes per recuperar la zona cremada. Els diners
recollits s’han destinat a nou projectes escollits entre disset projectes presentats. A llarg d’aquest any 2013 s’ha
fet el seguiment dels projectes que, al novembre, s’han donat per finalitzat amb èxit. A principi de desembre s’ha
comunicat el tancament de la campanya a la premsa i al públic.

d) Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls (CFS)
El 25 de juny els empordanesos vam rebre una notícia que ens va colpir. La Generalitat de Catalunya decideix
tancar el Centre de Fauna dels Aiguamolls, mitjançant un ERO als tres treballadors del Centre.
La IAEDEN crea un grup de treball per mobilitzar-nos contra aquesta decisió. Es realitza una campanya i a
contra-rellotge s’aconsegueix recollir, en 10 dies, 8000 signatures en contra; el suport d’un ampli ventall d’artistes
i persones significatives de la comarca, fer un acte reivindicatiu al Parc Natural dels Aiguamolls reunint més de
500 persones i que molts ajuntaments signen una moció contra el tancament del CFS.
A partir d’aquí comencen les negociacions a vàries bandes permetent un acord entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del a Generalitat de Catalunya (DAAM), la Diputació
de Girona i la IAEDEN per mantenir el CFS en actiu. S’ha aconseguit que el responsable del Centre de Fauna
segueixi treballant el 100% de la seva jornada i la veterinària i el rehabilitador a mitja jornada.
Per altra banda, s’ha ampliat l’horari de la tècnica de la IAEDEN per seguir vetllant per aquest assumpte i buscar
finançament per tal de garantir l’activitat del centre pel 2014 i la seva reubicació. El futur del CFS passa per
reubicar-lo a mig termini.
Durant el 2013 s’ha aconseguit finançament gràcies a la fundadora de la Fundació Roger Burlet, la Fundació
Mascort, un verkami realitzat per la IAEDEN i l’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador.
Pel 2014 està garantit el finançament pel 100% dels treballadors a jornada sencera i el manteniment d’ampliació
de la jornada de la tècnica de la IAEDEN mitjançant la Fundació Elsa Peretti, la Diputació de Girona i el DAAM.
Els reptes més importants pel 2014 són: definir què ha de ser el futur CFS, buscar finançament per la seva
reubicació i seguir difonent l’activitat del Centre de Fauna. Uns reptes molt importants en el context de crisis que
estem vivint.

e) Projecte SOSpeix, Els límits del mar
Dins la convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, per
al finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental en règim de col·laboració, la IAEDEN,
conjuntament amb l’Associació Naturalistes de Girona (ANG), ha presentat i desenvolupat el projecte de la
campanya SOSpeix, Els límits del mar. Els objectius d’aquesta campanya són 1) sensibilitzar i informar la
ciutadania sobre l’amenaça que pesa sobre els mars i oceans, 2) promoure el consum responsable de peix i
marisc com a eina de prevenir la sobrepesca i explotació dels mars. Per part de l’ANG, s’ha elaborat una guia de
consum en format web que informa sobre l’estat de la biodiversitat marina del litoral gironí i com a través dels
hàbits de consum es pot millorar l’estat ecològic. També han elaborat un recurs educatiu a disposició dels
centres escolars. Per part de la IAEDEN, s’han organitzat, de setembre a novembre, una sèrie d’activitats de
descoberta del litoral gironí, amb l’objectiu de fomentar el coneixement del medi litoral i marí i la seva
conservació (mireu l’apartat 3.a) Sortides, xerrades i activitats d’aquesta memòria). S’han realitzat sortides
guiades en vaixell o caiac per observar la flora i fauna del litoral, cursos i xerrades. L’objectiu d’aquestes sortides
naturalistes és d’apropar el medi marí, sovint de difícil accés, a tots els públics i així augmentar la consciència
per a la seva conservació i els seus valors.

f) Grup d’esplai els Remena-rocs
Durant aquest any el grup d’esplai ha continuat amb les activitats trimestrals del el curs escolar. Les sortides
realitzades van ser:

●Cap de setmana del 9 i 10 de febrer: Sortida al Parc Natural de la Camarga
●Cap de setmana del 15 i 16 de juny: Visita al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
●La sortida programada pel cap de setmana del 9 i 10 de novembre es va haver d’anul·lar pel mal temps.
g) Plataforma Aturem les Prospeccions Sísmiques a la Costa Catalana
La IAEDEN ha participat activament en la Plataforma Aturem les Prospeccions Sísmiques a la Costa Catalana.
Aquesta plataforma es va crear arran dels dos projectes que es volen desenvolupar a la Costa Brava de prospecció de la geologia del fons marí en una extensa àrea amb l’objectiu de trobar indicis de bosses de gas natural
i/o petroli per a la seva explotació. Aquests estudis posen en perill els ecosistemes marins, especialment les poblacions de cetacis. La plataforma és un grup de treball integrat per entitats ambientals, entitats socials i empreses que ens oposem als diferents projectes de prospeccions d’hidrocarburs a la costa catalana. Les entitats que
estan participant del grup de treball són: ANG, Arran, Centre immersió Sublimits, IAEDEN-Salvem l’Empordà,
projecte NINAM i Ecologistes en Acció.
h) Grup d'energia
A llarg del 2013, el grup d'energia s'ha dedicat, bàsicament, a buscar i enfortir la col·laboració amb altres entitats
que treballen el tema d'energia, amb l'objectiu d'unir esforços en un tema que, sovint, sobrepassa els límits lo cals. Després d'una primera reunió a Girona amb entitats de les comarques del nord-est, va arribar la invitació
d'entitats i associacions d'àmbit català que també buscaven d'iniciar una iniciativa conjunta a nivell de Catalunya.
El 5 d'octubre es va crear, en una segona trobada d'entitats i col·lectius catalans, la Xarxa per la sobirania energètica, en la que el grup d'energia de la IAEDEN col·labora activament.
A la tardor, el grup d'energia va participar en el taller dedicat a l'energia dels tallers participatius de la Revisió del
POUM de Figueres. Més que una reflexió sobre les possibilitats urbanístiques relacionats amb l'energia, resulta-

va ser, pel seu format i contingut, un primer acte del projecte Imagine, low energy cities en que participa l’Ajuntament de Figueres. Dins aquest projecte, l'Ajuntament de Figueres ens va convidar, el novembre, a participar en
un Panell d’experts en energia.

4.

Àmbit de difusió i participació pública____________________________________________________

Difusió en mitjans de comunicació, en paper i internet

●Edició a dues tintes de tres números del butlletí de la IAEDEN.
●Actualització de la WEB de la IAEDEN: www.iaeden.cat
●Pàgina a Facebook de “Tots Salvem l'Empordà” i Twitter.
●Pàgina a Facebook de la Campanya Foc al Cor.
●Pàgina a Facebook de SOSpeix, Els límits del mar.
●Actualització del BLOG de custòdia agrària a l'Alt Empordà http://agroterritori-iaeden.blogspot.com.es/
●Actualització del BLOG de la campanya del Centre de Fauna http://centredefauna.blogspot.com.es/
●Entrevista amb Txema Lopena per a un documental sobre temes ambientals comparats a nivell global.
●Entrevista a la Xarxaràdio sobre la campanya SOSpeix.
●Concentració contra la pobresa energètica (com a membre de la Xse) a Girona.
●Col·laboració en l’article publicat a la Directa sobre La impunitat ambiental com a norma.
●A

partir del novembre el setmanari Empordà ens cedeix una pàgina sencera per publicar noticies i

opinions relacionades amb l’entitat.

●Participació en la conferència inaugural i els 8 tallers de diagnosi del POUM, organitzats per l’Ajuntament
de Figueres.
Participacions a debats i taules rodones

●9 de febrer: Participació en la jornada “Sumem+nos, la força de la cooperació” a Girona, organitzat pel
Centre de Sostenibilitat Territorial.

●8 de juny: Participació en la Jornada per un canvi de model cap a la sobirania energètica, a Barcelona.
●5

d’octubre: Co-organització i participació de la 2na Jornada per un canvi de model cap a la sobirania

energètica, on es crea la Xarxa per la sobirania energètica (xse), a Girona.

●Octubre: Participació en els 8 tallers participatius temàtics de la Revisió del POUM de Figueres.
●23 de novembre: Co-organització i participació de de la jornada Descoberta d’Ordis i presentació de la
Xarxa per la sobirania energètica, a Ordis.

●25 de novembre: Participació en el Panell d’experts en energia, dins el projecte Imagine, low energy cities
de l’Ajuntament de Figueres.

●14

de desembre: Participació en la 3a jornada de la Xarxa per la sobirania energètica, a Centelles

(Osona).

Comunicats i notes de premsa
Febrer:

●Comunicat de premsa conjunt amb deu entitats i quatre ajuntaments, reclamant al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà que tramiti la declaració com a BCIL d’un conjunt d’arquitectura de pedra seca de la Garriga.

●Comunicat de premsa conjunt de dinou entitats catalanes que s'uneixen per recollir signatures contra les
prospeccions marines a la costa catalana i obren una petició en línia a través de la plataforma change.org.

Març:

●Comunicat de premsa sobre la sentència favorable del Tribunal Suprem en el recurs de cassació entre el
promotor de Fluviànautic i la Generalitat de Catalunya.

●Nota de premsa referent a la col·laboració de Gerard Quintana, Jordi Batiste i Pascale Comelada amb la
IAEDEN-Salvem l'Empordà, recordant els incendis de l'estiu passat i la campanya Foc al Cor.

●Comunicat

de premsa conjunt amb l'ANG i el Projecte Ninam, referent a la presentació de les nostres

al·legacions contra les prospeccions marines d’hidrocarburs davant la costa catalana.

●Nota

de premsa referent la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona que confirma la

denegació per part de l’Ajuntament de Llers de la llicència urbanística per instal·lar-hi una nova pedrera a
les Clotes (la Garriga), en el recurs contenciós-administratiu interposat per a l'empresa promotora de
l’activitat extractiva.

Abril:

●Nota de premsa conjunta amb l'ANG i el Fòrum l'Escala-Empúries referent a la presentació d’al·legacions
al Projecte de decret de creació de la Junta rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter.

●Comunicat de premsa referent a la suspensió de la nostra "+ Festa" que estava previst per l'1 de maig a
Figueres dins els actes de les Fires de Figueres.

Maig:

●Comunicat de premsa referent a la suspensió de la Festa 1 de maig de la nostra entitat.
Juny:

●Roda i nota de premsa conjunta amb l’ANG de la presentació de la campanya SOSpeix-Els límits del mar
al MARAM-Centre d'interpretació del peix de l'Escala.

Juliol:

●Roda

i nota de premsa referent el tancament del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà i

convocatòria a l’acte reivindicatiu en suport del Centre de Fauna.

●Roda de premsa a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya de Girona, referent a l’aliança de les
entitats ecologistes de Catalunya en oposició al model de desenvolupament de l'energia eòlica de la
Generalitat i la presentació d’un segon contenciós administratiu contra el Pla de les ZDP.

●Nota

de premsa en resposta a la proposta de mínims per a la continuïtat del Centre de Fauna dels

Aiguamolls publicada per a la Generalitat.

●Comunicat de premsa referent a l’incendi de l’estiu 2012 i repàs de la campanya Foc al Cor.
●Comunicat

de premsa conjunt de Defensem el Tren de l’Empordà i altres entitats pro transport públic

d'ambdós costats dels Pirineus per exigir el dret a la mobilitat sense fronteres.

●Comunicat de premsa conjunt amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural i la Diputació de Girona referent a la continuïtat del Centre de Fauna dels Aiguamolls.

Agost:

●Comunicat

de premsa referent a les actuacions forestals que es realitzen dins la zona afectada per

l'incendi de l’estiu 2012 i sota el paraigües del PRINCALB (Pla de prevenció d’incendis del cap de Creus i
l’Albera).

●Nota de premsa anunciant l’inici de les activitats naturalistes de la campanya SOSpeix. Els límits del mar.
Setembre:

●Adhesió al comunicat de premsa de la plataforma No al projecte de macro-planta de residus als Clots de
Sant Julià (Forallac).

Octubre:

●Comunicat de premsa anunciant la creació de la Xarxa per la sobirania energètica de Catalunya.
●Nota de premsa referent al projecte “Aumento de Capacidad de la carretera N-II Tramo Orriols-Bàscara”
del Ministerio de Fomento.

●Convocatòria

i comunicat de premsa per l’acció contra la pobresa energètica que organitzada per la

Xarxa per la sobirania energètica, a Girona i simultàniament a altres ciutats de l'estat.

●Roda

i comunicat de premsa sobre la sentència favorable en el contenciós administratiu per la

urbanització de la Vall de Santa Magdalena (Terrades).

Novembre:

●Comunicat de premsa conjunt amb entitats de tot l'estat per l'onzè aniversari de la catàstrofe del Prestige,
exigint l'aturada de tots els projectes de prospecció petrolífera en els mars de l'estat espanyol.

●Nota de premsa resumint de la Trobada de la xarxa per la sobirania energètica (xse) celebrada a Ordis.
●Convocatòria

de premsa a la taula informativa de la plataforma Aturem les prospeccions a la costa

catalana en el marc del Congrés Energia de Catalunya a Girona.

Desembre:

●Comunicat

de premsa referent a la finalització de la campanya Foc al Cor i dels projectes finançats a

través de la campanya.

●Comunicat

de premsa referent a la sentència del TSJC que estima el nostre contenciós administratiu,

anul·lant l'Acord de Govern que aprova les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics de
Catalunya.

6.

Àmbit de participació institucional____________________________ _________________________

La IAEDEN té representants:

●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 Consell de Caça de Girona.
●Al Buró Ambiental Europeu a Brussel·les com a representant de l'EdC.
●És membre actiu del grup de treball de Custòdia Agrària de la Xarxa Custòdia del Territori (XCT)
7.

Suport i col·laboració amb d’altres entitats i plataformes _____________________
.

●Es manté el suport a NO A LA MAT
●Es manté el suport a la plataforma contra la macro-planta de residus als Clots de Sant Julià (Forallac).
●Adhesió a la Xarxa per la sobirania energètica (Xse).
●Adhesió al Manifest “Prou Camions N-II” (Bàscara).
●Adhesió al Manifest “Prou Camions” (Figueres).
●Adhesió al document “Propuestas para la mejora de la gestión de agua en la Unión Europea”.
●Adhesió a la “Campanya contra la suciedad nuclear”.
●Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
●Adhesió al manifest “Figueres unida per la justícia social”.
●Adhesió a la plataforma “Aturem BarcelonaWorld”.
●Adhesió a la carta dirigida als eurodiputats sobre la reforma de la política pesquera comunitària.
●Adhesió al comunicat referent al transport i l’incineració de residus.
8.

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 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 2013___________________________________________________________________

Total a 01/01/2013: 488 socis
Altes durant el 2013: 20
Baixes durant el 2013: 40
Total a 31/12/2013: 468 socis
Aquest balanç de socis incorpora els socis de la IAEDEN i els “Amics de Salvem l'Empordà”

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL 2013
INGRESSOS

48904,70

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

21949,10
2858,54
3643,94
2313,55
9213,96
350,00
7977,73
631,70
48904,70

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

63553,39
1110,57
20782,13
10630,49
66,60
410,79
1068,75
3340,92
1005,00
11608,54
1527,24
1049,50
327,00
640,73
202,92
3360,23
447,62
1639,09
278,61
0,00
2758,21
444,28
1019,77
63553,39

Aquesta diferència en les entrades y sortides es deu a que estem pendents del cobro de subvencions atorgades als anys 2012 i 2013.
Durant 2013 vam continuar desenvolupant diversos projectes i campanyes iniciades en anys anteriors. Aquests
projectes porten la seva pròpia comptabilitat. En el següent quadre queden reflectides les entrades i sortides
econòmiques d’aquestes activitats.

ENTRADES
9325,00
700,00
8105,63

Projecte Custòdia Agrària
Bureau Europeu Ambiental
Centre de Fauna
Foc al Cor

SORTIDES
7977,73
700,00
4400,27
15139,60

PROGRAMA D’ACTUACIÓ PEL 2014
Secretaria General

_

- Durant aquest any continuarem amb tres persones contractades: dos a 1/4 de jornada, una a 1/2 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 acabar d’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”.
Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls. Garantir el 100% de l’activitat del CFS mitjançant la contractació a
jornada completa del responsable, de la veterinària i del rehabilitador. Alhora definir què ha de ser el futur CFS,
buscar finançament per la seva reubicació i seguir difonent la seva activitat mitjançant eines 2.0 i activitats
d’educació i sensibilització ambiental.
Educació i sensibilització ambiental, promoció i estudis __________
A. Continuació de les xerrades divulgatives i naturalistes així com cursets i sortides.
B. Organització de la 14a. 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.
- XXIV edició dels premis Josep Maria Àlvarez de Medi Ambient i Natura.
- XXIII 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. Col·laboració amb la Xarxa per la sobirania energètica.

J. Continuació de les xerrades als instituts sobre l’ecologisme.

PROPOSTA PRESUPOST 2014
INGRESSOS

50000

Quotes socis i amics de Salvem l'Empordà

20000

Donatius

2400

Subvencions

17500

Activitats

7000

Publicitat butlletins

600

Custòdia agrària

2500

TOTAL

DESPESES
Salaris oficina

50000

50000
28000

Dietes

300

Prevenció Riscos laborals

400

Telèfon

1000

Butlletí

3500

Despeses local

600

Activitats

7500

Distribució cartells publicitat

1000

Quotes assoc. i subscripcions

500

Equipament informàtic

300

Informàtic

300

Papereria i material oficina
Correus i recaders
Assegurances

3500
300
1500

Web

300

Contenciosos

500

Comissions bancs

500

TOTAL

50000

