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NATURAL

ASSOCIACIÓ DE

DEFENSA DEL PATRIMONI

DEL PLA DE LESTANY

AMB LA
COL.LABORACIÓ DE

CONSERVAR LA NATURA COMENÇA
PER TENIR CURA DELS PETITS DETALLS
Limnos és una entitat ecologista i naturalista que des de fa uns anys intenta fer un
ecologisme pràctic, coherent i amb un compromís real amb la societat. Això ho fem tant
denunciant les agressions al territori, que encara són moltes, com exigint a les administracions
corresponents que compleixin amb les seves obligacions, que facin complir les lleis
mediambientals i que simpliquin de veritat en la conservació del patrimoni natural. Nhi ha
que daixò en diuen fer política, en canvi, nosaltres ens sentim simplement compromesos en
la construcció duna societat més justa i ambientalment sostenible.
En aquest llarg camí cap a la consecució dels nostres objectius, hem de veure molt
positivament els canvis produïts tant a nivell social, com a nivell polític, en la valoració del
medi ambient. Sha avançat molt en els últims anys, i ara ajuntaments com Banyoles i
Porqueres no només disposen de tècnics de medi ambient, sinó que a més mouen uns
pressupostos prou importants per a aquest concepte. Han engegat projectes interessants,
com la creació del Consorci de lEstany per gestionar aquest espai, tenen en previsió un
projecte per recuperar el valor social i natural dels recs de Banyoles, han engegat campanyes
de promoció del reciclatge, del compostatge casolà o de mesures destalvi energètic... Fins
i tot, estan promovent la creació del Parc Natural, i malgrat que darrere dalguna daquestes
intencions també es persegueixen beneficis econòmics, no per això els hi hem de treure
importància.
Hem de ser conseqüents amb els nostres objectius, i per això donem suport a projectes
com el Life i aplaudim algunes iniciatives polítiques locals, com la recuperació i adequació
dels recs de Banyoles. Però, i sempre hi ha un però..., no shan adonat que això no significa
que donem carta blanca a ladministració per fer el que ells vulguin. Perquè mentre es fan
grans passos i projectes per conservar el medi ambient, ens estem oblidant dactuar amb
sensibilitat vers la natura i no tenim cura daquells detalls i aquelles petites accions que
diferencien les coses ben fetes, de les mal fetes.
Per què shan estassat al mateix temps tots els canyissars del rec de Ca nHort, del rec
de la Figuera den Xo i duna zona entre dues pesqueres de lEstany i sha deixat la riba
urbana de lEstany sense vegetació on puguin criar els ocells aquàtics? Per què a la vegada
sha estassat la riera del Vilar i la zona del costat del passeig Dalmau? Per què sestan
assecant els aiguamolls del costat del passeig Dalmau amb la construcció de canals de
drenatge i motes de terra? Per què encara es donen permisos per talar pollancres a linici
de lèpoca de cria? Per què, doncs, els senyors de lAjuntament de Banyoles a la revista El
Pregoner, en una acció dautopropaganda, pregonen la neteja de lEstany com una estassada
massiva de la vegetació?
Com és que al mateix temps espais com la Font del Vilar i el paratge dels desmais fan
pena i presenten un estat lamentable amb fang, senyalització deficient i la font impracticable?
Com és que a la vegada, mentre pregonen la neteja de lEstany, són incapaços de netejar
les deixalles acumulades a lestanyol den Cisó, un dels espais més emblemàtics de lEstany?
Que potser no volen que criïn els ocells a lEstany per por de la grip aviar?
Hi ha coses que no sentenen, sestan fent passos enrere, i per això shan de denunciar.
Nosaltres no tenim la clau de les solucions i encara anem esperant que es declari el parc
natural, anem esperant que simpedeixi laccés de les barques a certes zones de lEstany,
anem esperant que el projecte Life solucioni alguns daquests problemes i anem esperant
que la sensibilització per la conservació del medi ambient sigui a la comarca un virus dàmplia
difusió... i mentrestant ens preguntem a què esperen les administracions a fer bé la seva
feina!!!

LIMNOS
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Citacions de fauna
NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L'ESTANY
DE DESEMBRE DE 2005 A FEBRER DE 2006
Noticiari naturalista del Pla de l'Estany. Trobareu totes les observacions detallades a l'apartat Noticiari de fauna de
www.limnos.org
El mes de desembre ha portat fred i amb ell han arribat
algunes espècies interessants com l'agró blanc, vist des del
desembre a la resclosa de Serinyà, i del qual s'han observat
entre 3 i 4 exemplars fins a finals de febrer. L'hivern ha portat
gran quantitat d'ocells aquàtics i s'han assolit les màximes
xifres dels últims anys amb 183 fotges, 11 morell cap-roig i
2248 gavians durant el mes de gener. A primers d'any, ja es
comencen a moure algunes anàtides, tot i que només s'han
registrat uns pocs avistaments de xarxet, ànec griset i ànec
cullerot. D'espècies destacades, cal anomenar també la
gavina menuda, vista durant el
desembre en diverses ocasions, el
gavià fosc de primers de gener i el
becadell sord que es va veure entre
becadells comuns en una de les
millors zones d'aiguamolls de l'Estany.

fredelugues i botxí al Pla de Martís, o aus de zones humides
com el pinsà borroner, el tord ala-roig, teixidors, lluers i
repicatalons per l'Estany i al Fluvià. Com a citacions molt
especials hem de destacar la notícia d'una griva cerdana a
la zona de Camós, malgrat que va ésser abatuda per un
caçador, això ens ha permès conèixer la presència d'aquesta
espècie, de la qual només es tenien recollides 2 citacions
en els últims 50 anys. L'altra espècie detectada en lloc poc
habitual ha estat una parella de verderoles, ocell que, tot i
ser present escassament als sectors orientals de la comarca,
es veu poc per zones com el
Matamors a Corts. El 2 de febrer ens
van comunicar que s'havia vist un
voltor volant sobre la ciutat de
Banyoles, del qual no es tenen més
dades, ni es va veure aturat a cap
lloc de la comarca. Haurem d'esperar
notícies més destacades pel pas en
migració prenupcial que comença a
partir del març i l'abril quan han
d'arribar el gruix d'aus nidificants
migradores.

Carles Feo

A Catalunya ha estat un hivern
especialment abundant en espècies
com el durbec, la mallerenga blava,
la mallerenga petita i el pinsà mec,
que han baixat en gran nombre des
del nord d'Europa, fet que també s'ha
comprovat amb un augment de les
observacions d'aquestes espècies.
La nota negativa ha estat la baixa
presència d'esplugabous, que s'han Aligot capturat en un anellament a l'Illa de Fares
vist de forma molt escassa, tant per
l'Estany, com pels camps de conreu de la comarca. Altres
espècies típicament hivernants han estat recollides, com les
observacions ja tradicionals de cada any d'arpella pàl·lida,

Només esperem que els que
tinguin grip aviar, si és que en
queden de vius, es quedin a l'Àfrica
o que passin de llarg del nostre
Estany.

Carles Feo i Quer

RESULTATS DEL CENS D'OCELLS AQUÀTICS DE L'ESTANY DE BANYOLES
Com cada any, durant el gener sha realitzat el cens
docells aquàtics hivernants a tot Catalunya. Els resultats
del 2005 per tot Catalunya els podeu consultar a
www.gencat.net/mediamb/rndelta/censcat05.pdf. Limnos ha
coordinat el cens docells a lEstany de Banyoles des de
1995 i a lIlla de Fares des de 2001.
Al riu Fluvià es fa un cens des de la resclosa de Martís
fins lIlla de Fares, ja a la Garrotxa; i a lEstany sinclouen
les zones del voltant del mateix estany i el Pla de Martís.
Aquest any el cens sha fet el 14 i 15 de gener.
El cens de l'any 2006 ha complert les expectatives de
cada any, amb la presència d'una bona mostra dels ocells
aquàtics de l'Estany de Banyoles. Els resultats han estat els
que esperàvem en un hivern poc rigorós com aquest, però
amb algunes dades curioses. Com que ha estat un hivern
poc fred, no hi ha hagut tanta varietat d'espècies, ja que els
temporals de fred fan baixar més ocells cap a les nostres
terres i fan més probable la presència d'espècies d'ànecs
o d'ocells aquàtics menys habituals a la comarca. El més
destacable és laugment espectacular de la presència de

fotges, fet molt probablement lligat la recuperació, o
proliferació, de la vegetació dalgues submergides del fons
de lEstany dels últims anys. Altres espècies que incrementen
el seu nombre són els morells cap-roig, una mena dànecs
capbussadors, que també mengen vegetació aquàtica, i un
cop més els gavians, que han sobrepassat els 2000
exemplars i han assolit la xifra màxima des de fa 12 anys,
data del primer cens registrat. En canvi, disminueixen els
ànecs collverd i les polles daigua, fet que es podria considerar
preocupant. Per segon any consecutiu, els esplugabous han
abandonat lEstany, que utilitzaven per dormir al vespre,
degut a la manca de tranquil·litat que hi ha a la zona.
Pel que fa a la Reserva de Fauna Salvatge de l'Illa de
Fares o del Fluvià, els resultats han estat molt interessants
per la presència de quatre agró blanc, i amb la particularitat
duna parella d'ànec griset. Encara es manté un dormidor
de corb marí gros sobre els arbres, un espectacle digne de
veure, als límits de la nostra comarca amb la Garrotxa.
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La contaminació per purins al Pla de l'Estany
no para de créixer
En els últims anys la contaminació dels aqüífers al Pla de
l'Estany per nitrats d'origen agrari no ha fet més que
augmentar, tal i com ho demostren les dades de la xarxa de
control de les aigües subterrànies de l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA), que es poden consultar a la seva pàgina web.

Vilademuls).
Cal subratllar que des del 1996 només s'analitzen pous
situats en els cinc municipis del Pla de l'Estany considerats
zona vulnerable a la contaminació per nitrats segons el
Decret 283/1998, de 21 d'octubre: Banyoles, Cornellà del

En l'àmbit de la Unió Europea s'ha establert un valor

Terri, Fontcoberta, Palol de Revardit i Vilademuls. No obstant

aconsellable de 25 mg/l i un valor màxim de 50 mg/l, tot i

això el 28 de desembre de 2004 es va aprovar un nou Decret

que en altres indrets, com els Estats Units d'Amèrica, el límit

que ampliava les zones vulnerables a la resta de municipis

és molt més restrictiu (10 mg/l). Doncs bé, dels 19 pous

del Pla de l'Estany. Malgrat això, incomprensiblement durant

analitzats l'any 2005 al Pla de l'Estany, 9 van superar en

el 2005 s'han seguit analitzant únicament pous dels cinc

alguna de les anàlisis fetes els 50 mg/l, 3 es van situar entre

primers cinc municipis i s'han deixat de banda els altres sis

els 25 i els 50 mg/l i només 7 no van superar els 25 mg/l.

que, molt probablement, també tenen concentracions molt

Cal destacar els pous situats a Can Frigola i Ravós del Terri

elevades.

(Cornellà del Terri), el de Can Puig (Banyoles) i el del veïnat
de Can Vinardell (Palol de Revardit) amb concentracions
properes o superiors als 100 mg/l.
Aquests resultats mostren un increment respecte a les
dades analitzades per la mateixa Agència Catalana de l'Aigua
l'any 1996. En efecte, dels 19 pous analitzats el 2005, 9 ho
havien estat també nou anys abans i ens permeten per tant
establir una comparació. En 8 d'aquests pous entre el 1996
i el 2005 les concentracions de nitrats han augmentat (per
exemple de 89 a 118 a Ravós del Terri, de 15 a 32 al sud
de Melianta o de 44 a 67 a Vilademuls) mentre que només
en un han disminuït (de 5 a 2 al Pla de Sant Esteve a

La contaminació dels aqüífers és un fet molt greu si tenim
en compte el valor que té l'aigua subterrània per al
desenvolupament de les activitats socioeconòmiques, els
greus efectes dels nitrats sobre la salut i els elevats costos
econòmics de la seva descontaminació.
La recerca de solucions
Des de l'any 2001 les explotacions ramaderes estan
obligades a realitzar plans de gestió de les dejeccions
ramaderes, mitjançant els quals han de demostrar que
disposen de les terres agrícoles suficients per absorbir els
nitrats sense contaminar els aqüífers. Teòricament el límit
per presentar aquests plans de
gestió s'acabava el 2004, si bé el
D e pa r ta m e n t d ' A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia i Pesca (DARP) va
decidir posposar-lo al 2006, davant
el gran nombre d'explotacions
ramaderes que no podien justificar
els purins que generaven i l'enorme
burocràcia que ocasionava la
validació dels expedients. Amb tot,

Moisès Jordi

a mitjans de l'any 2005, de les 472

Font del Salt Dalmau a Camós. Un dels punts afectats per la contaminació de nitrats

explotacions ramaderes actives al
Pla de l'Estany, només 56 havien
validat el pla de gestió, 253 l'havien
presentat al DARP, que encara no
les havia validat, i 219 ni tan sols
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havien presentat el pla de gestió, un any i mig després que

costos d'aquest model. Les tres plantes de cogeneració

s'acabés el primer termini.

existents a Catalunya tenen greus deficiències ambientals
(especialment a causa dels episodis de males olors que

Davant d'aquesta situació cal demanar al DARP que no

provoquen) i no tenen garantida la viabilitat econòmica a

realitzi cap nova pròrroga per a la realització dels plans de

causa de l'elevat preu del gas natural i la disminució de les

gestió de les dejeccions ramaderes i que el 2006 sigui, per

ajudes per l'energia generada.

tant, l'any en què es fixin les bases per solucionar la
problemàtica dels purins. No som partidaris de la construcció
d'una gran planta de tractament de purins al Pla de l'Estany,
tal i com es va plantejar a finals dels anys 90. La seva
realització només serviria per justificar l'actual model

La solució definitiva a la problemàtica s'haurà de basar
en la reducció de la cabana porcina i en la recerca de
solucions individuals per aquelles empreses que tinguin uns
excedents de purins raonables.
Moisès Jordi Pinatella

insostenible basat en l'excessiva concentració d'explotacions

Coordinador de Limnos

ramaderes en algunes comarques catalanes i socialitzar els

Contingut de nitrats en aigües subterrànies, 2005
Població *
Banyoles

Localització
Can Puig
Avinguda de la Farga
Can Frigola (Borgonyà)
Pujals dels Cavallers

Cornellà del Terri

Ravós del Terri
Pont Xetmar
C-150 (Xocolata Torras)
Melianta zona industrial

Fontcoberta

Melianta sud
Melianta oest

Palol de Revardit

Veïnat de Can Vinardell
Galliners
Parets d'Empordà

Vilademuls

mg/l
113,8**
99,3
92,7
46,2
154,9
123,7
3,3
3,8
142,5
118,4
105,4
89
42,4
87,1
12,9
7,5
41,4
31,9
2,8
80,5
82,2
95,3
33,6
35,1
216,7
9,4
2,4

Pla de Sant Esteve

2,3
1,9

Sant Esteve de Guialbes

1,4
1,6

Viladamí

2,9
37,6

Vilademuls

66,7
72,2

Vilafreser

84,5
78,6

Mas Silet

6,6

Valor aconsellable: < 25 mg/l
Valor màxim: 50 mg/l
* Des del 1996 només sanalitzen els cinc municipis del Pla de lEstany que eren considerats zona
vulnerable a la contaminació per nitrats, segons el Decret 283/1998, de 21 doctubre. No obstant
això, des de finals del 2004, tots els municipis del Pla de lEstany són zona vulnerable.
Font: Agència Catalana de lAigua
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Notícies

Xavier Almanza

Comencen les obres per fer noves llacunes a l'Estany

Han començat les obres de creació de noves llacunes als
Amaradors-Lió i la restauració de la part posterior de les
grades de la zona de Lió. Els moviments de terres facilitaran
la creació d'una llacuna on es preveu que es desenvolupin
i recuperin la vegetació i la fauna pròpies de l'entorn de
l'Estany.
Aquestes accions estan dins el projecte Life-Natura de
restauració dels ambients aquàtics de l'Estany de Banyoles,
i estan coordinats des del Consorci de l'Estany.
Qualsevol obra o moviment de terra que afecta a l'Estany
de Banyoles fa una mica de mal d'ulls i de cor a tots els
membres de Limnos, malgrat que des del principi del projecte
la nostra entitat hi va donar suport per creure que generaria
dinàmiques ambientalment positives a l'espai. Limnos ha
estat informat en diverses reunions sobre el projecte per tal
d'estar el cas de totes les obres i comprovar-ne el seu correcte
funcionament. Ara, haurem d'esperar la recuperació dels
espais a la primavera i fer-ne una valoració definitiva al final
del projecte.
L'Ajuntament de Banyoles ens respon a unes cartes del
mes de novembre
El 20 de febrer vam rebre un escrit en resposta a dues cartes
que Limnos havia fet arribar a l'Ajuntament de Banyoles on
ens interessàvem per dos temes ben diferents: la celebració
de casaments a l'Estany de Banyoles i els nostres dubtes
en relació a la moció sobre els drets dels animals aprovada
pel consistori uns mesos enrere. A l'últim número de la revista,
vam comentar la tramesa d'aquestes cartes, i relacionem
el fet que publicar-les tingués ressò a la premsa amb la
decisió de la Regidoria de Patrimoni Natural i Serveis
Ambientals de respondre després de tant de temps.
El més sorprenent de tot és, però, la resposta que hem rebut.
Pel que fa als casaments, el regidor admet que l'Ajuntament

no disposa de cap normativa relacionada amb la celebració
de casaments civils, i que només cal una sol·licitud
escrita. Entenem també que no es poden utilitzar
cadires ni llençar arròs en els casaments civils que
se celebren a Banyoles, ja que així ho diu a la carta.
Quant al tema de la moció a favor dels animals,
sembla ser que la que es va aprovar, tot i que no ho
especifica, només es refereix als animals salvatges
en captivitat, la qual cosa ni ens lliga amb el fet que
s'especifiqui la prohibició de les curses de braus, que
són animals domèstics, ni amb el fet que aquesta
moció doni llum verda, doncs, a qualsevol mena de
maltractament o ús dels animals domèstics. D'altra banda,
s'indica que es va permetre al Circ Raluy la utilització d'animals
salvatges en captivitat en la seva publicitat a Banyoles, però
no l'exhibició d'aquests, la qual cosa ens fa pensar en una
publicitat enganyosa. Al mateix temps, ens sembla una mica
complicada la línia de separació entre els animals domèstics,
els salvatges domesticats i els salvatges en captivitat. No
hauríem de tenir la mateixa consideració amb tots ells?
Limnos fa un balanç sobre la generació de residus al Pla
de l'Estany
Malgrat l'aplicació de noves normatives a Catalunya en
matèria de residus sembla ser que la comarca del Pla de
l'Estany no aconsegueix arribar, ni de bon tros, als objectius
marcats pel Programa de Gestió dels Residus Municipals de
Catalunya. Aquest programa situava els objectius de reciclatge
dels residus municipals en un 48% l'any 2006. Per suposat
Catalunya no hi arriba i el que més preocupa és que la
comarca del Pla de l'Estany hi està molt lluny.
Segons les dades de què es disposa, i que es poden consultar
a la pàgina de l'Agència de Residus de Catalunya
(http://www.arc-cat.net), el Pla de l'Estany en el seu conjunt
tan sols recicla el 12% dels residus que s'hi produeixen,
segons dades de 2004, l'últim any de què es disposen dades.
Això situa la nostra comarca en el 36è lloc quant a reciclatge,
si bé l'any 2003 es trobava en el lloc número 31. Des d'aquest
punt de vista, es podria dir que anem retrocedint quant a
objectius de recollida selectiva i que hi ha 35 comarques que
reciclen més que la nostra i que tan sols n'hi ha 5 que ho fan
pitjor.
Pel que fa la generació de residus aquesta dada no presenta
un augment notable i es troba vinculat més aviat al creixement
demogràfic de la població, ja que ha passat de les 16.243
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tones l'any 2003 (1,67 kg/hab.dia) a les 16.874 tones el 2004
(1,7 kg/hab.dia).
És evident doncs que ens trobem molt lluny de la situació
que desitjaríem i que cal fer molts més esforços per pal·liar
aquestes mancances. Des de Limnos detectem una falta de
previsió molt greu a l'hora d'afrontar els reptes quant a gestió
de residus, en primer lloc a Banyoles, que és el municipi que
més en genera, i a tota la comarca en general. També trobem
molt greu que, malgrat la llei de residus ho obligui, no s'hagi
desplegat la recollida de matèria orgànica domiciliària almenys
a la ciutat de Banyoles, tot i que algun esforç s'ha fet de cara
als grans productors.
És evident doncs que la manca de previsió i la falta
d'imaginació per part de la classe política de la comarca per
afrontar el problema dels residus és realment greu fins al
punt que pot haver comportat una disminució de la vida útil
de l'abocador comarcal.
En conclusió volem instar als representants polítics de la
comarca a desplegar eficaçment tots els mitjans necessaris
per tal de reduir la generació de residus al Pla de l'Estany,
potenciar el reciclatge, amb polítiques imaginatives, i
abandonar aquest cert immobilisme que impera a la comarca
del "na fent". Des de Limnos trobaríem molt positiva,
i de fet fa anys que ho estem reclamant, la impulsió
de programes basats en el sistema del "Residu
Mínim" i del "Porta a Porta", que tan bons resultats
està donant en alguns municipis de Catalunya.
Una trentena d'entitats demanen la retirada del
Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya
El dijous 23 de febrer, al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona, una trentena d'entitats
e c o l o g i s t e s v a n p r e s e n ta r e l d o c u m e n t
"Consideracions crítiques al Pla d¹infraestructures
de transport de Catalunya (PITC)". El document
posa en evidència que el PITC ha estat dissenyat
sense comptar amb les Directrius Nacionals de
Mobilitat, sense avaluar adequadament l¹impacte
ambiental per davant de la planificació territorial,
mantenint un model energètic en crisi, i amb greus
mancances metodològiques i en la justificació de
les propostes. És per aquest motius que en
demanem la retirada.
Es proposa, alhora, la redacció d¹un nou PITC sota
les bases de les Directrius Nacionals de Mobilitat i
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del nou planejament territorial, la priorització de la mobilitat
intermodal en transport públic, l¹autocontenció en la mobilitat
obligada, la reducció decidida del consum energètic, la
ponderació real de les infraestructures tenint en compte punts
d¹origen i destí, i la coherència amb el Pla d¹Energia de
Catalunya i amb els compromisos internacionals de reducció
d¹emissions atmosfèriques. Els objectius: una veritable
mobilitat sostenible i la millora de la qualitat ambiental i
territorial.
Limnos i un grup de veïns s'oposen al polígon industrial
de Serinyà
Limnos i un grup de veïns del municipi de Serinyà han iniciat
una campanya de recollida de signatures per demanar la
requalificació del sector urbanitzable SAU-I, que preveu la
creació d'un polígon industrial al sud del terme municipal, a
la part alta del riu Serinyadell. Aquest sector fou inclòs al Pla
General de Serinyà del 1989 ocupant un total de 16 hectàrees
i, a finals dels 90, ja se'n va desenvolupar un subsector de
3 hectàrees que avui ocupa una empresa. Recentment
l'Ajuntament de Serinyà ha aprovat la suspensió de llicències
urbanístiques del subsector de 13 hectàrees que resta per
desenvolupar amb l'objectiu d'adequar-lo a la legislació

I tu, què fas pel teu
entorn?

Creus en la sostenibilitat com a millor alternativa de futur?
Creus en els valors naturals i paisatgístics del Pla de lEstany?
Penses que som els ciutadans els que hem de fer el primer pas per
millorar la societat?
Penses que el que podem fer tots i cadascun de nosaltres suma?
Si has contestat sí a totes o alguna daquestes preguntes, és que
penses com Limnos. Fes-te soci per col.laborar amb nosaltres.
Els socis de Limnos poden assistir a les reunions de la Junta, aportar
propostes de millora de lentitat i reben quatre trameses anuals, per
correu, a casa seva, amb la revista La Llúdriga i altres informacions
dinterès.
QUOTA DINSCRIPCIÓ ANUAL
Fins a 18 anys: 12 euros

Soci protector: 45 euros (mínim)

Quota normal: 25 euros

Altres: .........euros
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urbanística vigent.
Els motius que justifiquen la necessitat de requalificar les
13 hectàrees de l'espai per tal que esdevinguin sòl no
urbanitzable són els següents:

Moisès Jordi

1.- El SAU-I se situa en un indret aïllat de qualsevol altre
nucli urbanitzat i, per tant, el
seu desenvolupament
comportaria una dispersió
injustificable de l'ocupació del
territori.
2.- El SAU-I se situa en una
zona agrícola i forestal d'elevat
interès natural, ja que permet
la connexió ecològica de l'Espai d'Interès Natural de l'Estany
de Banyoles amb el Pla de Martís i el riu Fluvià a través del
riu Serinyadell. Des de Limnos reclamem que s'inclogui dins
el Parc Natural de la Conca Lacustre de l'Estany de Banyoles.
3.- El SAU-I se situa a la part alta del riu Serinyadell que,
posteriorment, travessa pel mig el nucli de Serinyà abans
d'arribar al riu Ser. Aquest fet comporta un risc notable per
a la població de Serinyà, ja sigui per contaminació de les
aigües (si es produeixen errades de funcionament a la

depuradora o abocaments incontrolats) o per inundacions
(ja que la construcció del polígon provocaria un efecte
d'impermeabilització del sòl i en cas de fortes pluges el riu
podria no engolir l'aigua).
4.- Actualment el Pla de l'Estany disposa d'una oferta de sòl
industrial més que suficient per atendre les necessitats de
la comarca i que, a diferència del
SAU-I, ja té els serveis necessaris
pel desenvolupament de l'activitat
industrial. El nou Pla General de
Cornellà del Terri augmentarà fins
a un 50% la superfície de sòl
industrial, quan encara no s'han
ocupat moltes parcel·les de
l'ampliació del polígon de Pont-Xetmar; Porqueres està
desenvolupant sòl industrial al costat del Terri i en planifica
de nou en el Pla General que està redactant; Fontcoberta
disposa encara d'una superfície industrial notable per
desenvolupar al sud de l'actual polígon de Melianta.
5.- La Generalitat ha iniciat la redacció del Pla director
urbanístic del Pla de l'Estany que ha de permetre coordinar
l'ordenació urbanística del Pla de l'Estany. Cal reclamar una
planificació del sòl industrial a nivell supramunicipal que
respongui a les necessitats de la comarca i que en
respecti els valors naturals.

Nom i Cognoms
Adreça

Població

Data de naixement

Telèfon

Professió

e-mail

El 7 de març Limnos va presentar a l'Ajuntament
de Serinyà les primeres 123 signatures,
majoritàriament veïns de Serinyà, demanant la
requalificació del sector.

Vull rebre informació per e-mail.
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
En/Na

demana al banc o caixa

Activitats

Atentament (signatura)

Diumenge 9 d'abril.
ACTIVITAT A L'ILLA DE FARES. ANÀLISI DE
L'ESTAT DEL RIU I ANELLAMENT D'OCELLS
AL RIU FLUVIÀ.
Quedem a les 9 hores a la gasolinera del veïnat
de Fares, passat Serinyà direcció a Besalú.
Recomanem que porteu botes per a la humitat de
les plantes i esmorzar.

Pots portar la butlleta a lespai de Limnos de lEscola de Natura
(Passeig de La Draga, 5-7, de Banyoles).

Diumenge 23 d'abril.
PARADA DE LIMNOS PER SANT JORDI. Ens
trobareu tot el dia a la Plaça de les Rodes de
Banyoles on tindrem una parada de roses, llibres
i material de l'entitat.

Que atengui amb càrrec al seu compte núm.:

els rebuts que li presentarà LIMNOS (Associació de Defensa del
Patrimoni Natural del Pla de lEstany).

