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Son 28 anys d’història els que acompanyen
la nostra formació des de la seva fundació el
1987. La gent que ha col·laborat i participat
durant aquests anys ha estat diversa, sempre amb l’objectiu de la conservació del
nostre patrimoni natural, la promoció de la
protecció del medi ambient i el foment de
l’educació ambiental. L’entitat ha promogut
constantment valors com la participació
i la democràcia, exercint per exemple el
dret a presentar al·legacions a tota mena
de projectes urbanístics desmesurats,
d’infraestructures que ara s’han vist sobrevalorades o de propostes econòmiques
descabellades. És per això mateix que Limnos
està també amatent als moviments del
nostre país que reclamen una major democràcia, amb el dret a decidir per davant de
tot, i un país amb una major participació del
poble en la presa de decisions. Limnos ha
estat sempre molt crític amb les polítiques
ambientals del nostre país, i ho seguirà essent.
Sempre que sigui possible ho farà proposant
millores i noves actituds per a conservar
el nostre entorn seguint, per exemple,
alguns arguments del Manifest Ecologista
per la Independència de Catalunya i per
l’obertura del procés constituent d’una
república catalana, que ja han signat
nombros/es ecologistes de diferents entitats
del territori a títol personal.
Recentment, a Catalunya s’ha creat el nou
parc natural de les Capçaleres del Ter i el
Freser al Ripollès. Ens alegrem d’aquesta
declaració, tot i que seguim preocupats
per la poca inversió que hi ha en els espais
naturals protegits i que, una vegada més,
s’hagi quedat en res la proposta de Parc
Natural de l’Estany de Banyoles. Per segona vegada, el Parlament de Catalunya es
dissol sense tirar endavant una resolució
que instava a iniciar els estudis i negociacions per a la creació del Parc, i ara caldrà
intentar-ho de nou en el nou parlament. A
la llista de nous diputats i noves diputades
del que previsiblement serà el nou Govern
de Catalunya no hi ha cap figura destacada
que coneguem que representi l’ecologisme,

tot i que desitgem que aquest fet no impliqui
una deixadesa dels aspectes ambientals.
Catalunya necessita urgentment tornar a
recuperar el lideratge en la conservació de la
natura, ja sigui a l’estat espanyol o a Europa.
L’ecologisme organitzat està buscant el seu
lloc en els nous temps, obligat a adaptarse a la crisi econòmica i amb un ull posat
en la situació de crisi del capitalisme. A la
vegada, ens hem de preparar per a la propera crisi econòmica, derivada de la situació borsària inestable, també relacionada
amb la crisi del preu del petroli, el canvi
climàtic i l’evident esgotament dels recursos energètics, fets que estan desembocant en guerres cada cop més violentes pel
control de zones estratègiques. En aquest
marc, l’ecologisme està buscant cada cop
més aliances amb particulars i empreses,
fomentant l’economia del bé comú, el
cooperativisme, l’intercanvi o la responsabilitat social. Una mostra és la tasca que està
fent la xarxa de custòdia del territori per a
la promoció d’acords entre entitats i propietaris/àries, o la creació de cooperatives
i grups de consum com l’Associació la
Cistella a Porqueres. Limnos està treballant
en aquests aspectes amb projectes com el
de «Naturalment, esport a l’estany» buscant que l’activitat humana sigui compatible
amb la conservació i que els bons hàbits
s’instaurin a la nostra societat.
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NOTICIARI FAUNÍSTIC

Noticiari faunístic del Pla de l’Estany del 1r semestre de 2015
Aquest és un resum de les observacions de fauna més
interessants fetes a la comarca entre gener i juliol de 2015.
Es poden consultar totes aquestes dades a www.ornitho.cat.
S’hi poden trobar tant les citacions esmentades aquí com
les d’espècies més comunes.
Durant els mesos de gener i febrer, destaquen les
observacions d’un teixidor (Remiz pendulinus) a la Llacuna
d’en Margarit (DFP) el dia 10/1; una oca vulgar (Anser
anser) a l’estanyol del Vilar (GD) el dia 23 del mateix mes;
dues gralles (Corvus monedula) a Banyoles (GD) el 13/2 i
una esmerla (Falco columbarius) al Pla de Martís (DFP) el
28/2. D’altres cites interessants d’espècies hivernants,
escasses a la comarca, són la d’un exemplar de merla
d’aigua (Cinclus cinclus) al pas del riu Ser pel Molí de
Roca; a Sant Miquel de Campmajor, observada els dies 1/1
i 8/3 (DFP); i la d’una boscarla mostatxuda (Acrocephalus
melanopogon), segon registre conegut a la comarca,
detectada a la Llacuna d’en Margarit (GD) els dies 16/1 i 19/2.
El mes de març, quan moltes aus ja travessen Catalunya
migrant cap al nord, es van poder detectar diverses
espècies migrants poc comunes, com la gamba roja
pintada (Tringa erythropus), vista a la Llacuna de l’Aulina
(CFQ, MFF, GFP, DFP) entre els dies 14 i 16, una polla pintada
(Porzana porzana) a la Llacuna d’en Margarit (CFQ, GFP), un
rascletó (Porzana parva) observat des de la Torre de Rem
Mosquiter xiulador anellat a La Puda © Carles Feo

a l’Estany (GD) i una gralla detectada en diverses ocasions
entre els dies 10 i 23 al barri de Mas Palau, a Banyoles (GFP,
DFP). D’entre totes les observacions d’aquest mes, però, en
destaca la segona cita al Pla de l’Estany d’arpella pàl·lida
russa (Circus macrourus), en ser observats dos mascles al
Pla de Martís (JB, GFP, DFP).
El mes d’abril, en plena migració de primavera, també
compta amb un bon nombre d’observacions d’espècies
poc citades a la comarca que estaven en pas cap al nord:
una gamba roja vulgar (Tringa totanus) a la Resclosa
d’Orfes (XH), un trobat (Anthus campestris) a Melianta
(IBR), 4 fumarells negres (Chlydonias niger) a l’estany (GD,
GFP, DFP); una polla pintada a la llacuna d’en Margarit (GD),
una terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla), espècie
pròpia de zones agrícoles que ha patit una davallada molt
important a Catalunya les últimes dècades, a Crespià (AA,
MFF, GFP, DFP) , un mosquiter xiulaire ( Phylloscopus
sibilatrix ) a les Llacunes de Can Morgat (PFL) i
8 batallaires a les Llacunes del Pla de Martís (FT, AA, JPE,
GFP, DFP), on es van quedar els primers dies del mes (de
l’1 al 6) aprofitant que les pluges hi havien format una
petita zona d’aiguamolls. La més sorprenent de totes,
però, és la de dos becadells grossos (Gallinago media),
una espècie que només passa per Catalunya en migració
de primavera i en molt poca quantitat, a la Llacuna de
l’Aulina (RC, GD, CFQ, MFF).
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Durant el mes de maig, amb encara moltes espècies
migrant, es va observar gaig blau (Coracias garrulus) al
Pla de Martís (CFQ) i a Vilert (MAP), dues bosquetes icterines
(Hippolais icterina), fruit d’una arribada sense precedents
a Catalunya, a finals d’aquest mes, a les Llacunes de
Can Morgat (GD); dos cabussons emplomallats (Podiceps
cristatus) a la Resclosa de Serinyà (CFQ, ABR, JB, AA, DFP), on
es van quedar fins a mitjan juny, i es va anellar, per
primera vegada a la comarca, un mosquiter xiulaire, el
dia 9 al bosc de La Puda (CFQ, MFF, GFP, DFP). Aquest mes
també va travessar Catalunya una gran quantitat de falcons
cama-rojos (Falco vespertinus), fet que va provocar que
se’n veiessin 3 individus a Vilamarí (PFL), un entre Banyoles
i Puigpalter de Dalt (GD) i un mínim de dos més al Pla de
Martís (XH, GD, IBR, DFP).
Finalment, el mes de juny ressalten les observacions
d’una àguila pescadora (Pandion haliaetus), a la Resclosa
de Serinyà (JB); diversos exemplars en migració de falcó
de la reina (Falco eleonorae) a la Resclosa de Serinyà
(XH, DFP) i a Crespià (CFQ), una parella d’escorxador (Lanius
collurio) criant al Molí de Roca (DFP); un martinet ros
(Ardeola ralloides) al tram del riu Fluvià entre Vilert i Les
Anglades (HM) i un mussol banyut (Asio otus), rapinyaire
nocturn amb una distribució encara poc coneguda a la
comarca, sentit a Falgons (GFP, DFP). La més destacable,
és l’observació a la Llacuna de l’Artiga (MF, JMO) de dos
trencapinyes (Loxia curvirostra), un ocell propi de boscos
de coníferes d’alta muntanya, que pot irrompre a
cotes més baixes a l’hivern però que rarament ho fa en
aquesta època.
Pel que fa als altres grups taxonòmics, és important
ressaltar les observacions de lluert (Lacerta bilineata)
a les Llacunes de Can Morgat (XH) el dia 11 de juny i
d’una serp d’esculapi (Zamenis longissimus) a l’escola
Casa Nostra (CFQ), el dia 16 del mateix mes; així com les
diverses cites de llúdriga (Lutra lutra) a les Llacunes de Can
Morgat (JB, XH), al pas del Fluvià entre Vilert i Les Anglades
(DFP) i fins a tres vegades a la Resclosa de Serinyà (CFQ).
També cal destacar, malauradament, la primera cita de
coipú (Myocastor coipus) a la comarca. Es tracta d’una
espècie de rosegador invasora originària d’Amèrica,
que és present des de fa una temporada als Aiguamolls
de l’Empordà, on va arribar probablement procedent
de França. L’observació va tenir lloc el dia 9 de febrer
a la Resclosa d’Orfes (MV), on segurament haurà arribat
baixant pel Fluvià des de l’Alt Empordà.

Corb marí a l’Estany de Banyoles © Carles Feo

Observadors del noticiari de fauna:
CFQ: Carles Feo Quer; XH: Xavier Higueruelo; DFP: David Funosas
Planas; GFP: Gerard Funosas Planas; AA: Albert Alonso,
FT: Fran Trabalon; JB: Joan Bohigas; GD: Gerard Dalmau;
RC: Ramon Casadevall; MFF: Marc Fusellas Fullà; IBR: Irene
Barnosell Roura; HM: Hubert Mas; MAP: Miquel Àngel Pérezde-gregorio Capella; MF: Martí Franch; JMO: Javi Mendoza
Osorio, PFL: Ponç Feliu Latorre; ABR: Albert Burgas Riera; JPE:
Jaume Prat Espelt; MV: Miquel Viñals.
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ARTICLE D’OPINIÓ
LIMNOS

Naturalment, esport a l’Estany
L’Estany de Banyoles s’ha convertit indubtablement en un
espai molt atractiu per a la pràctica de l’esport. Les seves
condicions són excel·lents i disposa d’infraestructures que en
faciliten la seva pràctica. La relació entre l’esport i natura és
del tot saludable i compatible, malgrat tot, no està exempta
de discrepàncies o conflictes si no hi ha una bona gestió. Això
ja ho van intuir des del Comitè Olímpic Internacional fa anys,
que va elaborar una guia molt completa on hi ha recomanacions per esports aquàtics, sempre ressaltant la importància
de la qualitat de l’aigua per la salut des esportistes. En el capítol que parla de la responsabilitat dels esportistes, s’insisteix
a treballar a nivell local per arribar a tots els actors del territori. És en aquest marc de treball que l’Escola de Natura de
Banyoles i Limnos han iniciat al 2015 un projecte d’educació
ambiental sobre l’esport a la natura, i que ha buscat la complicitat de les entitats relacionades com les administracions,
federacions esportives i clubs, com el Club Natació Banyoles.
L’Estany de Banyoles és un marc incomparable per a la
pràctica de l’esport i per la celebració de competicions
esportives, a la vegada que com a espai natural protegit a
Catalunya forma part la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. L’esport hi va sorgir a partir de la pràctica del rem i la
natació, i ja al 1883 es va fer la primera regata. Al 1925 es
crea el C. Natació Banyoles i ja al finals dels anys 80 es regula
la pràctica esportiva a través del Reglament d’activitats de
l’estany, prohibint l’esqui nàutic i apostant per esports més
adequats a l’espai. Les proves dels Jocs Olímpics del 1992
van significar convertir l’espai en un referent nacional, però
també van donar peu a les primeres actuacions compensatòries de restauració ambiental. En aquest espai és incontestable que cal prendre mesures concretes per a adequar les
activitats humanes a l’entorn. És en aquest context i amb
l’experiència adquirida que creiem que l’Estany s’hauria de
convertir en un espai natural modèlic en l’aplicació de mesures i polítiques ambientals relacionades amb l’esport. Tots
els agents implicats, esportistes, entitats, governants i administracions han de consensuar unes bones pràctiques perquè
l’esport esdevingui una pràctica sostenible. La llista d’esports
que es poden practicar és extensa: natació, rem, piragüisme,
triatló, socorrisme, ciclisme i BTT, curses o córrer, senderisme o la pesca. Hi ha diversa normativa que en regula les
normes i les zones on es poden practicar, com el Reglament
d’Activitats de l’Estany (RAE) de l’Ajuntament de Banyoles.

Fer esport a l’aire lliure ofereix beneficis a la salut de les persones a nivell físic i psíquic, i això és deu a la bona qualitat de
l’aire, la variació de l’entorn visual, el plaer de gaudir del paisatge, la sensació d’estar a l’aire lliure i l’ambient relaxat que
es genera. L’activitat a la natura actua sobre el cos, la ment
i les emocions proporcionant una major qualitat i mobilitat
en l’exercici. Estudis que han comparat l’esport en espais
oberts amb l’esport en recintes tancats han demostrat que el
primer augmenta l’energia i la vitalitat, millora l’autoestima
i l’estat d’ànim, disminueix l’angoixa i l’estrès, incrementa la
capacitat de concentració i ajuda a dormir millor.
Algunes recomanacions per a esportistes respectuosos amb
la natura serien: gaudir de l’aire lliure i la natura per a fer esport, no fer soroll innecessari, no passar pel mig de la vegetació seguint els camins indicats o les vies senyalitzades per
a la pràctica, no deixar residus, prevenir contra les espècies
invasores per exemple desinfectant l’equipament esportiu
(lleixiu per a equips de neoprè o assecat per embarcacions),
compartir o reutilitzar material esportiu de segona ma quan
es pugui, pescar només als llocs permesos i amb els esquers
adequats i en definitiva respectar la normativa. Aquestes
recomanacions es fan extensives a l’hora d’organitzar activitats esportives en les quals cal evitar l’impacte del públic o
les activitats sobre l’entorn, no interferir en zones d’interès
ecològic i, el que seria desitjable, elaborar estratègies ambientals que incorporin aspectes ambientals com els residus,
sorolls, accessos, etc. Amb bona voluntat i una bona gestió
és perfectament compatible, i fins i tot desitjable, seguir
desenvolupant activitats esportives en espais naturals.
Proves esportives a l’Estany © Pere Camps

6_LIMNOS. Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany

ARTICLE D’OPINIÓ
ASSOCIACIÓ ECO8 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

Les certificacions de sostenibilitat
Un edifici sostenible és tota edificació que es regeix sota
els principis de la sostenibilitat: estalvi energètic, reducció
del consum d’aigua, ús de materials sostenibles, reducció de
la petjada de carboni o respecte per l’entorn, entre d’altres.
Tanmateix, el concepte de sostenibilitat és tan ampli com
subjectiu. Els llindars que s’estableixen per a considerar
quelcom com a sostenible són relatius i depenen dels
criteris i interessos d’aquell qui els determina. Per aquest
motiu, i en resposta a la crida a la responsabilitat social i
ambiental, han sorgit el que coneixem com a Certificacions
de sostenibilitat. Aquestes certificacions defineixen tota
una sèrie de requisits, principis i llindars de sostenibilitat,
establerts per experts en el tema, corroborats per entitats
terceres i, molts d’ells, reconeguts per consumidors i usuaris.
L’impuls per la Certificació ambiental s’inicià a la denominada «Cumbre de la Tierra», organitzada per les Nacions
Unides el 1992. Un dels resultats fou la coneguda «Agenda
21», que estableix un programa per al desenvolupament
sostenible. El 1996 es va publicar l’estàndard genèric ISO
14001 per a sistemes de gestió ambiental. Des d’aquell
moment, són nombroses les organitzacions, associacions
i empreses que han creat el seu propi model de sostenibilitat com l’Ecolabel, fusta FSC o PEFC, CCPAE aliments
ecològics, etc. Totes aquestes etiquetes certifiquen que
els productes que obtenim compleixen uns requisits, tant
d’extracció, manipulació o envasat, que el qualifiquen com
a sostenible.

En el sector de l’edificació, el tema de les certificacions de
sostenibilitat no ha arribat encara avui a un públic prou
ampli. Possiblement la complexitat dels sistemes de
certificació i els preus fan que no sigui atractiu per al
públic general. Actualment existeixen múltiples certificacions
per a mesurar l’eficiència energètica i altres impactes
ambientals en els edificis. L’any 2002 es publicà la directiva
per a l’eficiència energètica dels edificis (2002/91/CE),
que establia com a obligatòria l’obtenció d’un certificat
d’eficiència energètica per als edificis.
També es troben en el mercat altres certificats voluntaris
que no tan sols mesuren l’eficiència energètica, sinó també
altres impactes provocats pels edificis:

• Reducció del consum energètic: reduir la
demanda amb la millora de l’envolupant
de l’edifici, instal·lació d’equips amb alt
rendiment, ús d’energies renovables, etc.
• Reducció del consum d’aigua: ús d’aixetes,
vàters i electrodomèstics de baix consum
d’aigua, tractament d’aigües residuals,
reutilització d’aigües grises i pluvials, rec
nul o molt eficient, etc.

Vista de la Residència de Meditació Budista (Huesca), en procés de certificació amb el model Eco8 © Eco8
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• Materials responsables: elecció de materials ecològics i de baix impacte ambiental, amb contingut de
reciclat, reutilitzats, biodegradables, extrets i fabricats en proximitat, etc.
• Qualitat dels espais interiors: creació d’espais de confort amb ambients saludables, reducció de la
contaminació de l’aire, ús de pintures baix-emissives, confort tèrmic, lumínic i acústic, etc.
• Edifici i entorn: integració de l’edifici en el paisatge, impuls de zones verdes i vegetació autòctona,
proximitat de serveis, responsabilitat social i local, etc.

Alguns certificats coneguts actualment són el LEED, el BREEAM, el PassivHaus, l’Ecolabel o el Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental, aquest últim gestionat per la Generalitat de Catalunya.
La majoria de les certificacions de sostenibilitat poden aplicar-se a qualsevol tipus d’edifici: residencial privat, residencial
públic o de serveis. Les certificacions en el sector residencial públic i de serveis estan tenint una evolució rellevant, ja que a
part de mesurar la sostenibilitat de l’edifici, s’estableixen com un tret distintiu de qualitat i competència entre les diferents
empreses del sector. Les empreses que disposen d’un certificat són instruïdes en temes de sostenibilitat i altres que els
ajuden a gestionar millor l’edifici i a reduir els costos d’operació i manteniment.
L’Associació Eco8 Construcció Sostenible, en el seu afany de lluita per un model constructiu més respectuós i sostenible,
ha creat el model Eco8, que es divideix en 8 principis d’actuació relacionats amb l’edificació: Energia i Arquitectura
Ecoeficient; Petjada de Carboni; Aigua; Materials Responsables; Valorització dels Residus; Industrialització, Estandarització
i Innovació; Impacte Ambiental a l’entorn i a les persones; i Responsabilitat Local i Social.
En propers articles de la revista exposarem d’una manera més detallada els principis que governen les Certificacions de
Sostenibilitat en l’edificació, posant a l’abast eines, bones pràctiques i consells útils aplicables a tot tipus d’edificis.

Promoció d’estil de vida sostenible, un dels principis del model Eco8 © Eco8
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Limnos prioritzarà la protecció de l’Estany, el POUM i els projectes
d’educació i sensibilització ambiental durant el 2015
Febrer 2015. L’associació LIMNOS va celebrar, el passat 7
de febrer, la seva assemblea anual, en la qual s’han aprovat
canvis en la junta de l’entitat. Limnos va aprovar,
en assemblea ordinària, la renovació dels càrrecs de la
junta directiva de l’entitat amb l’elecció d’un nou president-coordinador, Juanjo Butron, i una nova secretària,
Anna Jiménez, així com la incorporació de nous membres
com a vocals.
L’entitat va presentat també la memòria del 2014
(disponible al web) amb més de 25 activitats, entre les
quals en destaquen algunes realitzades conjuntament
amb el Museu Darder de Banyoles (dues exposicions, el
concurs i un curs de fotografia); altres relacionades amb

el voluntariat ambiental (cens de llúdriga, anellaments,
caixes niu); el mes del consum responsable i els primers
camps de treball de Limnos, conjuntament amb la
Coordinadora del Lleure del Pla de l’Estany i subvencionats
per la Generalitat de Catalunya.
Per l’any 2015 s’han aprovat els pressupostos més elevats
dels 26 anys d’història de Limnos, gràcies a la concessió
de dos ajuts per a projectes d’educació i sensibilització
ambiental de la Generalitat de Catalunya. Aquests seran
els principals objectius de l’entitat, sense deixar de banda temes importants a la comarca com el Planejament
urbanístic de Banyoles i el debat sobre la protecció de
l’estany o les actuacions de voluntariat ambiental.

Activitats Dia Mundial de les Zones Humides
Febrer 2015. Una vintena de persones van participar en
les activitats programades en motiu del Dia Mundial de
les Zones Humides celebrades durant els dies 6 i 7 de
febrer de 2015. Com cada any es va destinar un espai a la
presentació de treballs de recerca naturalista realitzats per
estudiants. El treball presentat va ser el «Projecte Òliba»
a càrrec de Pau Pagès Jaén ha dins el Grau en Biologia a
la UdG. Tot seguit es van presentar els projectes que duu
a terme Limnos aquest 2015 i tres xerrades relacionades
amb el projecte LIFE Potamo Fauna, concretament sobre
el cranc de riu autòcton, els crancs exòtics i la presentació
del mateix projecte. El dissabte al matí, i lligant amb les
presentacions del dia abans, es va organitzar una visita

comentada al Centre de Reproducció del Cranc de Riu
Autòcton d’Olot.

Sortida al Centre de cranc d’Olot © Carles Feo

Gran acollida del curs d’iniciació a l’ornitologia organitzat per Limnos
i el Museu Darder
Abril 2015. El passat 25 d’abril va tenir lloc l’última
sessió pràctica del curs d’iniciació a l’ornitologia que
han organitzat l’entitat naturalista Limnos i el Museu
Darder. Aquest curs, que es va iniciar un mes abans,
estava organitzat en 4 sessions teòriques, impartides
al Museu Darder entre setmana, i 3 de pràctiques, amb
sortides a l’entorn de l’estany de Banyoles i una fora de
la comarca, als aiguamolls de l’Empordà. El curs intentava
donar una visió molt general dels ocells i de totes les

formes d’apropar-se al seu coneixement, com són la seva
biologia, el cant, les caixes niu i menjadores i les pàgines
web d’ornitologia. Hi van assistir un total de 26 persones,
que han valorat de forma excel·lent el desenvolupament
i contingut d’aquest. En les enquestes, els/les participants
s’han interessat per ampliar el curs i també proposen
la realització d’altres cursos de temàtica naturalista
diferent.
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Sortida del curs d’ornitologia © Pere Camps

Molta participació de l’activitat «Mans per la tortuga d’estany a
Can Morgat!»
Maig 2015. El dissabte 16 de maig una cinquantena
de persones van participar en una jornada dedicada a
la conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis)
a les llacunes de Can Morgat. Els/les participants van
conèixer més coses sobre la tortuga d’estany i també quina
és la problemàtica que l’ha fet esdevenir una espècie en
perill d’extinció. Organitzats en grups i sota el guiatge del
voluntariat de Limnos, van realitzar un cens de tortugues,
un taller de construcció de trampes per a capturar
tortugues, van aprendre com es fa el radioseguiment i
com es diferencia la tortuga d’estany de la tortuga de
florida, una espècie invasora.
La jornada va acabar amb l’alliberament de 5 tortugues
d’estany, provinents del Centre de Reproducció de
Tortugues l’Albera, a la llacuna de l’Artiga de Can Morgat; i
amb un tastet de productes de Can Moragues, un projecte de custòdia de la Fundació Emys. Aquesta activitat ha
estat organitzada per la Fundació Catalunya - La Pedrera,
Limnos i el Consorci de l’Estany de Banyoles, en el marc
del programa de voluntariat «Mans per la Natura», el
projecte LIFE Potamo Fauna, i amb el suport del Departament
de Territori i Sostenibilitat en el «Projecte educatiu de la
tortuga d’estany: fase 2», desenvolupat per Limnos i la
Fundació Emys.

Una tortuga d’estany alliberada a Can Morgat © Manel Herrera

Alliberant les tortugues d’estany criades en captivitat
© Xavier Almanza
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Màgica nit d’amfibis a l’Estany de Banyoles
Maig 2015. El passat 22 de maig es va realitzar una nova
sessió de la nit d’amfibis a les llacunes de Can Morgat,
una gran oportunitat per sortir de nit a escoltar els cants
dels amfibis i descobrir la natura d’una altra manera.

Equipats amb salabres, botes i llanternes, unes 7 persones
van participar d’aquesta activitat de voluntariat i educació
ambiental que va permetre detectar la reproducció a les
llacunes de Can Morgat de dues espècies d’amfibis: la
granota pintada i el gripau corredor. Durant l’activitat,
en una nit freda que no afavoria l’observació d’adults
d’amfibis, es van detectar espècies com la granota
pintada, la reineta, la granota verda, i finalment el gripau
corredor, amb l’agradable sorpresa de veure un munt
d’exemplars juvenils de l’espècie de menys d’1 cm.

Reineta a Can Morgat el 20/05/2015 © Limnos

Propostes de Limnos a les eleccions 2015
Maig 2015. Arran de la convocatòria d’eleccions municipals del 24 de maig, des de Limnos, vam fer un seguit de propostes
a les diferents candidatures municipals que es presentaven a les eleccions, per tal que consideressin la possibilitat
d’incloure-les en els seus programes electorals i, evidentment, de dur-les a terme.
Les propostes es van estructurar en les següents àrees: Sistemes Naturals, Ordenació del Territori, Turisme i esports,
Transports i mobilitat, Gestió dels residus, Purins, Gestió de l’aigua i Gestió de l’energia. En cadascuna de les àrees, es
començava amb la relació de qüestions que afecten, o poden ser regulades, per tots els municipis de la comarca i, en
alguns casos, acabàvem amb els temes més propis dels municipis en concret.

Un cens de tortugues exitós
Maig 2015. El 30 de maig es va realitzar un cens de
tortugues amb el voluntariat ambiental de Limnos Pla de
l’Estany que va permetre detectar la presència de la tortuga a
les llacunes de Can Morgat, però no a l’estany de Banyoles.

conjuntament amb la Fundació Emys, i forma part de les
més de 80 activitats incloses dins la setmana del voluntariat
ambiental promocionada per la XVAC – Xarxa de Voluntariat
Ambiental de Catalunya.

Era un dia amb molta activitat a l’estany. De gent, barques,
piragües, etc., fet que va dificultar la tasca. No obstant, els
resultats van ser més que satisfactoris. Els/les participants
van aprendre a fer un cens de tortugues i a observar altres
espècies de fauna de l’estany, sobretot ocells.

Cens de tortugues a Can Morgat la setmana del voluntariat ambiental
de Catalunya © Carles Feo

Aquesta activitat forma part del programa «Educació en
la conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis)
i els seus hàbitats» subvencionat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
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Bon regust de boca en el dinar d’aprofitament per donar valor als
aliments
Juny 2015. Naturalistes de Girona i Limnos van organitzar,
en el marc del Cicle de Consum Responsable i del projecte
«El valor dels aliments», un dinar d’aprofitament amb el
lema «La Manduca no caduca», per demostrar el valor
dels aliments i denunciar el malbaratament alimentari de
la nostra societat.

Aquesta vegada es van recuperar 125 kg d’aliments de 20
comerços de Girona. Es van servir 45 racions de menjar i es
van recollir quasi 30 kg d’aliments de llarga durada que van
ser donats a Escudella Solidària. També cal agrair la presència de les amigues de Can Comatei per la seva col·laboració
i l’interessant taller de cosmètica natural previ al dinar.

El dissabte 6 de juny es va celebrar el dinar popular a la
plaça de la Font, al centre de Banyoles, a partir d’aliments
descartats de comerços i mercats locals. És a dir, es van
utilitzar productes que ja no es podien vendre pel seu
aspecte o perquè estaven propers a la seva data de
caducitat, però que conservaven tot el seu valor nutritiu.
Va ser cuinat per voluntariat i es va pagar amb donacions
voluntàries d’aliments de llarga durada. Tot el que es va
recollir va ser entregat a una entitat social.

Dinar d’aprofitament a la plaça de la Font de Banyoles
© ANG - Naturalistes de Girona

El GEPEC-EdC i entitats d’Ecologistes de Catalunya es reuneixen
amb els grups parlamentaris per frenar el desmantellament de la
xarxa de parcs naturals de Catalunya
Juny 2015. El dijous 18 de juny les entitats ecologistes GEPEC-EdC (de les comarques tarragonines), Ipcena-EdC (de les
comarques lleidatanes) i Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC) (comarques barcelonines), membres de la
federació Ecologistes de Catalunya (EdC), es van reunir al Parlament de Catalunya amb diputats dels diferents grups
parlamentaris per intentar frenar el desmantellament de la xarxa d’espais naturals de protecció especial (ENPE) que estava
portant a terme el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) sota la batuta del
Conseller Pelegrí.
L’objectiu de la reunió amb els diputats eras informar-los de la greu situació que viuen els ENPE (parcs naturals, parc nacional,
reserves naturals i paratges naturals d’interès nacional) i demanar l’intervenció del Parlament per frenar les actuacions
del DAAM, que pretenia afavorir-ne l’explotació intensiva i sota criteris mercantilistes. El Parlament de Catalunya ja va
paralitzar la destitució dels directors dels ENPE que estava tramitant el DAAM en acceptar una esmena presentada per ICV.

«Una abraçada Emystosa» promou el coneixement de la tortuga
d’estany i la problemàtica que l’afecta
Juny 2015. El concurs organitzat per la Fundació Emys s’inicià del 26 de maig al 26 de juny. Consistia en la publicació de
vídeos d’infants i/o famílies disfressats de tortuga, tot fent una coreografia o representació d’una cançó, creada expressament
pel grup d’animació infantil El Pot Petit. Els primers participants i el vídeo guanyador van ser obsequiats.
L’objectiu era promoure el coneixement de la tortuga d’estany i la problemàtica que l’envolta, entre un públic objectiu: famílies
i infants. A més, es volia augmentar la visibilitat de la web www.tortugadestany.org i la consulta dels materials educatius
publicats.
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La població de llúdriga es manté a l’estany de Banyoles
Juny 2015. El seguiment de fauna realitzat pel voluntariat
de Limnos segueix confirmant la presència de llúdriga a
l’estany de Banyoles de forma regular. Limnos va dur a
terme, el dissabte 21 de febrer, la primera de les quatre
jornades anuals de seguiment de rastres de llúdriga a
l’estany. Quatre persones voluntàries van visitar la trentena
de punts de control establerts. En aquesta jornada –que
per primera vegada es va realitzar en bicicleta–, es va
detectar la presència de rastres de llúdriga en 13 punts
diferents, molts localitzats a la zona de Can Morgat. És
destacable l’alta freqüència de rastres de llúdriga
presents al Passeig de Magdalena Aulina, entre la pesquera
Mata i la caseta de la sortida de les proves esportives,
amb presència de rastres en quatre punts, alguns fins ara
no detectats.
El cens de llúdrigues visual dels dies 26 i 27 de juny no
va detectar cap exemplar, però si se’n va poder observar
un en el cens realitzat en els camps de treball «Estany
Natura» el 9 de juliol. En el cens hi han participat 8 persones,
censant 8 punts, detectant algunes molèsties al vespre a l’entorn de l’estany. Al matí, la zona estava molt
tranquil·la, i a part de no veure llúdrigues es van veure

Trobada abans del cens de llúdriga a l’Estany © Juanjo Butron

ocells interessants com l’agró roig, blauet, martinet de
nit, cabussets, i alguns porc senglars. El seguiment de
rastres del 29 de juny va permetre detectar excrements
frescos a 7 localitats de l’entorn de l’estany, 4 punts a la
zona de les llacunes de Can Morgat i la riba de l’Estany
en aquesta zona; una a Lió i dos més entre el càmping i
La Cuaranya. Tots eren excrements amb restes de cranc i
alguns eren recents. No s’ha pogut determinar el número
d’exemplars però es pot afirmar que la població de llúdrigues
es manté a l’estany de Banyoles.

Lliurament de premis i inauguració de l’exposició del XIVè Concurs
de fotografia de la Natura
Juliol 2015. El divendres 3 de juliol, a les 8 del vespre,
es va fer el lliurament dels premis als guanyadors de les
tres categories, amb uns 40 assistents a l’acte. El concurs,
amb una participació de 48 persones i 143 fotografies,
estava convocat pel Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles, Limnos, la Facultat de Ciències de la Universitat
de Girona i el Museu Darder de Banyoles.

Les 38 fotografies escollides pel jurat es van exposar fins
al 13 de setembre a la Sala d’Exposicions Temporals del
Museu Darder de Banyoles. Posteriorment, l’exposició
va itinerar a la Facultat de Ciències de la Universitat de
Girona.
El primer premi, de 400 euros, ha estat per Jose Conceptes
i la fotografia titulada «El turó». El premi de 250 euros a
la millor fotografia obtinguda al Pla de l’Estany ha estat
per Jaume Llorens i Bach, amb la fotografia «Blaus». I el
premi, també de 250 euros, a la millor fotografia realitzada
per un soci d’alguna de les entitats que organitzen el
concurs o bé una persona vinculada a la Universitat de
Girona, ha estat per Miquel Jover Benjumea, amb la fotografia
«Boira i estels a Rocacorba».

Guanyadors del concurs de fotografia 2015 © Jaume Llorens
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24 joves d’arreu de Catalunya participen al segon camp de treball
«Estany Natura»
Juliol 2015. Limnos ha participat per segon any en la realització del camp de treball «Estany Natura», conjuntament
amb la Coordinadora de Lleure del Pla de l’Estany i en el
marc dels camps promoguts per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat. Limnos s’ha encarregat dels
aspectes tècnics de treball i de seguiment de fauna, amb la
col·laboració del Consorci de l’Estany. La valoració dels/de
les monitors/es i participants ha estat molt positiva.
Durant 15 dies, 24 nois i noies d’entre 14 i 17 anys van
estar realitzant tasques per estudiar la biodiversitat de
l’Estany, com censos d’orenetes o de llúdrigues, i també
duent a terme feines de manteniment de diversos elements
de l’entorn natural, com l’aplicació d’una capa antilliscant a
diverses passeres de la Puda o la neteja d’un camí. Com a
anècdota, cal destacar el fet d’haver pogut veure, després de
molt de temps, una llúdriga capbussant-se a l’estany.

Alguns dels membres participants dels camps de treball de
Limnos 2015 © Gerard Funosas

Visita al Centre de Reproducció de Tortugues a Garriguella (L’Albera)
Juliol 2015. El dissabte 18 de juliol, 24 persones van
realitzar una visita al Centre de Reproducció de Tortugues
de l’Albera, en el marc del projecte educatiu de la tortuga
d’estany. Aquest centre realitza una tasca extraordinària per
a la cria de la tortuga mediterrània i la tortuga d’estany. De
fet, els exemplars de tortuga d’estany alliberats a l’estany
de Banyoles en el marc del Project LIFE Estany, així com els
alliberats pel projecte LIFE Potamo Fauna al riu Ter, provenen
d’aquest centre.
Vam poder escoltar una explicació molt amena sobre la
problemàtica de conservació de la tortuga de terra, vam
visitar les instal·lacions, on vam veure nombroses tortugues
mediterrànies, tortugues d’estany, una tortuga mossegadora
Assistents a la sortida i imatges dels espais del CRT de l’Albera
© Carles Feo

capturada a l’estany, tortugues americanes de Florida i
orelles vermelles. Finalment, un documental sobre la tortuga
ens va acabar de conscienciar de la importància de la
conservació d’aquestes espècies.
Una visita molt recomanada per a tothom, i una felicitació
molt gran per la tasca que duen a terme des de fa 20 anys
gairebé sempre amb finançament propi.
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Pas continu de grups de cigonyes en migració pel Pla de l’Estany
Agost 2015. Des de primers d’agost, han estat diversos
els grups de cigonyes en migració que han creuat la
comarca i, en algunes ocasions, s’han aturat a diverses
localitats com Banyoles, Borgonyà o Mata, a passar la nit,
un fet cada cop més habitual abans de continuar el seu
viatge cap a l’Àfrica.

del niu i han marxat cap als aiguamolls de l’Empordà o
directament cap a l’Àfrica. La parella d’adults, provinents
d’un programa de reintroducció de l’espècie, van perdre el
seu instint migratori i passaran l’hivern per la zona.

Han estat censats més de 850 exemplars, en diverses ocasions,
entre el 4 d’agost i el 5 de setembre. 60 exemplars han
estat identificats gràcies a l’anella amb els dígits
alfanumèrics que permeten identificar exemplars de
França, Alemanya, Suïssa i Suècia, on van ésser anellats
quan eren polls i estaven al niu aquesta mateixa primavera
o en anys anteriors.
Pel que fa a la parella de cigonyes que cria a Banyoles,
ja fa setmanes que els 4 polls nascuts enguany han volat

2 exemplars sobre la Nutrex a Banyoles © Carles Feo

Grup de cigonya blanca sobre la Nutrex a Banyoles en pas migratori 18/08/2015 © Carles Feo

www.limnos.org
En la web hi trobareu la informació
actualitzada de les notícies i les
activitats. I, les podreu rebre en format
digital, juntament amb la revista i
altres notícies, si us subscriviu a Limnos:
limnos@limnos.org.

Consulteu-nos en el FACEBOOK.

En el CANAL LIMNOS DE YOUTUBE hi
podreu visualitzar els vídeos de diferents
activitats de Limnos.
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Denuncien dos caçadors furtius
al Pla de l’Estany
Parella de cigonya amb els seus pollets al niu de Casa Nostra
© Carles Feo
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Setembre 2015. Els Mossos d’Esquadra van denunciar
dos veïns del Pla de l’Estany, de 26 i 30 anys, i de
nacionalitat ucraïnesa i argentina, per caçar de nit, en
època de veda i sense tenir la corresponent llicència
administrativa per a l’ús de l’arma. Els fets van passar
el dia 6 d’agost a Fontcoberta. Una patrulla dels
Mossos d’Esquadra va localitzar un turisme aparcat en
un descampat a Melianta. Després d’un intent de fuga,
els agents van poder interceptar els dos homes i, en
escorcollar el cotxe, van localitzar i decomissar una
escopeta del calibre 4.5, tipus carabina, una llanterna,
30 balins i dos conills morts. Des de Limnos celebrem
l’actuació dels Mossos d’Esquadra i lamentem aquestes
activitats il·lícites que representen un delicte contra el
mediambient.

Caldera de biomassa per a l’Escola
Pública de la Vila
Setembre 2015. L’ajuntament de Banyoles aposta per
la biomassa en un equipament municipal públic,
per primer cop. un petit pas per a la implementació
d’energies renovables en espais públics. La Diputació
de Girona subvencionarà la instal·lació. Limnos celebra
aquest tipus d’actuacions de l’ajuntament de Banyoles
i anima a l’Ajuntament a anar més lluny en el desplegament de mesures per a la millora de l’eficiència energètica
i la sostenibilitat dels equipaments municipals.

NOM I COGNOMS
ADREÇA
POBLACIÓ
TELÈFON DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
En/Na
que atengui amb càrrec al seu compte núm.

Captures © Mossos d’Esquadra

QUOTA D’INSCRIPCIÓ ANUAL.
(Faci una X a la casella corresponent)
• FINS A 18 ANYS: 12 euros
• QUOTA ESTÀNDARD: 25 euros
• SOCI O SÒCIA PROTECTOR/-A: mínim 45 euros
• ALTRES:
euros

LIMNOS-Ecologistes de Catalunya

els rebuts que li presentarà LIMNOS.
Atentament,
DNI

Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany

Plaça dels Estudis, 2. Edifici Museu Darder
Tel. 972 57 44 67
limnos@limnos.org www.limnos.org
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«L’hort del segon origen», el manual
d’horticultura adaptat al canvi climàtic
L’obra, escrita pel doctor en Ciències Ambientals Jordi
Puig i Roca, forma part de la col·lecció Museu de la Vida
Rural, editada per l’Editorial Barcino, segell editorial de
la Fundació Carulla, i té un estret lligam amb la pel·lícula
«Segon origen», dirigida per Carles Porta i basada en el
«Mecanoscrit del segon origen» de Manuel de Pedrolo,
que s’estrenarà pròximament. «L’hort del segon origen» és,
alhora, un inventari inèdit de més de 500 varietats locals
catalanes d’hortalisses i fruiters amb consells de com plantar-les, conrear-les, tenir-ne cura i, fins i tot, on comprar-ne
les llavors. El llibre –que duu com a subtítol «L’horticultura
del futur amb arrels del passat»– té vocació de manual i
pretén explicar com l’horticultura, la fructicultura i la cria
d’animals que feien els nostres avis, amb els coneixements
i les tècniques modernes, poden ser un tresor que ajudi a
alimentar les generacions futures d’una manera sana i respectuosa amb l’entorn. Més informació www.espigall.cat

ELS SOCIS DE LIMNOS PODEN ASSISTIR A LES REUNIONS DE LA JUNTA,
APORTAR PROPOSTES DE MILLORA DE L’ENTITAT I REBEN 2 TRAMESES
ANUALS, PER CORREU, A CASA SEVA, AMB LA REVISTA LA LLÚDRIGA I
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS.

•

FES-TE
SOCI O SÒCIA
DE LIMNOS
I col·labora
amb nosaltres!

•
•
•

Creus en la sostenibilitat com a millor
alternativa de futur?
Creus en els valors naturals i paisatgístics
del Pla de l’Estany?
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 A ALGUNA D’AQUESTES
PREGUNTES, ÉS QUE PENSES COM LIMNOS.

LIMNOS-Ecologistes de Catalunya
Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany

