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El bé comunal de Banyoles

Des de l’associació Limnos-Ecologistes de
Catalunya considerem que les possibles
modificacions en la delimitació del bé comunal
que afecten un espai natural com l’Estany
hauria de basar-se en les seves possibles
implicacions ecològiques, adreçant-se sempre
a la millora de la seva protecció ambiental
i considerant, en tot moment, l’opinió del
conjunt dels seus propietaris i les seves
propietàries.
Lamentablement, la delimitació del bé
comunal posa en evidència que la visió amb
què és gestionat des de l’administració local
pot generar una disminució de la seva protecció i, de nou, observem propostes segons
les quals l’Estany és únicament un espai on
una part dels seus propietaris i les seves
propietàries hi fan activitats diverses, i no
un espai de valor ambiental i naturalístic que
cal protegir i millorar per a tothom. L’Estany
és, per sobre de tot, un espai natural de
gran valor ambiental i de tots els banyolins.

Des de Limnos volem mostrar la nostra
preocupació per les implicacions ambientals
d’aquesta manera de gestionar l’Estany
que demostra més interès per assegurar la
realització de legítimes activitats i la seva
urbanització i humanització, que no a allò
referent, per exemple, a l’aplicació de la
Directiva Marc de l’Aigua o a la seva gestió
com a espai natural únic.
L’Estany és un espai que desperta moltes sensibilitats entre tots els seus propietaris. Des
de Limnos volem reclamar a l’Ajuntament
de Banyoles i a la resta d’administracions
implicades que posin en valor l’espai natural
del bé comunal, i ho demostrin tenint en
compte el seu enorme valor paisatgístic,
ambiental i naturalístic per sobre de qualsevol
altre interès.
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NOTICIARI FAUNÍSTIC

Noticiari faunístic del Pla de l’Estany del 2n semestre de 2015
Aquest és un resum de les observacions de fauna més interessants
fetes a la comarca el segon semestre d’aquest any. Es poden
consultar totes aquestes dades al portal www.ornitho.cat, on
s’hi poden trobar tant les citacions esmentades aquí com les
d’espècies més comunes.

3 i 14 (CFQ, DFP) i un grup de 47 grues (Grus grus) sobrevolant
La Puda el dia 27 (GD). També es van veure grues migrant al
novembre, amb grups de 17 i 31 exemplars a Camós (JBU) i
Melianta (JGG), respectivament, i un altre grup de 10 individus
al desembre per sobre de Casa Nostra (GD).

Durant el juliol, abans que comenci la migració de tardor per
a la gran majoria d’espècies, es va observar un exemplar de
falcó de la reina (Falco eleonorae) al Pla de Martís el dia 27
(XH); un cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) a la Resclosa
de Serinyà, on va passar part de l’estiu (JB, AA); i alguns ocells
migradors que van iniciar la seva migració molt aviat, d’entre
els quals destaquen una gamba verda (Tringa nebularia)
detectada el dia 31 al pas del Fluvià per les Anglades (DFP) i,
ja més escassos, un fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
vist a l’Estany el dia 20 (GD, GFP, DFP) i un cabussó collnegre
(Podiceps nigricollis) a l’Estanyol del Vilar el dia 30 (GD, AA).
Sorprèn, també, l’anellament de dues mallerengues d’aigua
(Poecile palustris) a La Puda (CFQ, DFP) atès que, encara que
hi hagi individus residents a d’altres zones de la comarca, es
tracta del primer registre a Banyoles en època estival.

Ja al novembre, van ser detectats sis ànecs xiuladors (Anas
penelope) al nord de l’Estany el dia 22 (CFQ, DFP), una gavina
capnegra (Ichtyaetus melanocephalus) també a l’Estany el
dia 12 (GD) i un teixidor (Remiz pendulinus) a la Punta de la

Del mes d’agost, malgrat que no va detectar-se cap espècie
d’especial raresa, cal ressaltar les observacions de grans grups
de cigonyes blanques (Ciconia ciconia), de fins a dos-cents i
escaig exemplars (CFQ, XH, JMB, GFP, AA, MFF, ZRM, XR, CG, JB, DFP), que
van aturar-se a Banyoles per fer una pausa en el seu procés
de migració cap a l’Àfrica, i que van quedar-se a dormir a llocs
com l’edifici de la Nutrex, en alguna grua i fins i tot a les antenes
d’alguna casa particular. També es van llegir un mínim de 40
anelles (CFQ, XH, DFP) alemanyes, franceses i suïsses. A més, van
ser vistes dues orenetes cuarogenques (Hirundo daurica) el
dia 31 el Pla de Martís (FT) i es va citar un picasoques blau
(Sitta europaea), per segona vegada a Banyoles, el dia 4 (GD)
a La Puda. El mateix exemplar va quedar-se a la zona com a
mínim fins al desembre, quan va tornar a ser detectat (DFP).
El setembre, en plena migració, va detectar-se una gamba
roja vulgar (Tringa totanus) el dia 25 a la Llacuna de l’Aulina
(GD); un cabussó collnegre vist diverses vegades a la Llacuna
de l’Artiga i a l’Estanyol del Vilar, des del dia 25 fins a finals
d’octubre (MFF, GFP, AA, DFP). Altres ocells migradors d’especial
interès que van passar per la comarca durant aquest mes
són l’esparver cendrós (Circus pygargus), amb un mínim dos
exemplars vistos al Pla de Martís durant la primera quinzena
(FT, CFQ, MFF, HM, GFP, MPR, DFP); dues xixelles (Columba oenas) a la
Llacuna d’en Margarit (GD, DFP) vistes el dia 25 i relocalitzades
de nou a l’octubre i al desembre; un hortolà (Emberiza
hortulana) al Pla de Martís el dia 16 (MFF, GFP, DFP) i fins a
tretze exemplars diferents de gaig blau (Coracias garrulus)
entre Cornellà, les Anglades, el Pla de Martís, Sant Miquel de
Campmajor, Parets d’Empordà i Crespià (XH, JB, MPC, DFP).
Durant el mes d’octubre van passar pel Pla de l’Estany un
xarrasclet (Anas querquedula), trobat a la Llacuna d’en
Margarit i a l’Estanyol del Vilar el dia 3 (DFP); un ànec
cuallarg (Anas acuta) vist també a l’Estanyol del Vilar els dies

Cuaranya el dia 29 (GFP, DFP). Per sobre de tot ressalten una
femella de morell xocolater (Aythya nyroca) trobada des del
Mirador dels Desmais, el dia 4 (GD, CFQ) i una gavina menuda
(Hydrocoloeus minutus), un ocell habitualment marí i molt
escàs a aigües interiors, també a l’Estany. Aquesta última, a
més, ha acabat de passar l’any a l’Estany, on s’ha anat veient
diverses vegades (GFP, QF, CFQ, AFC, AC, JB, DFP). D’altra banda,
des de finals de setembre fins a finals d’any van aturar-se a
l’Estany un mínim de sis morells de cap roig (Aythya ferina)
(GD, CFQ, JB, QF, DFP), una espècie migradora i hivernant regular a
l’Estany que els últims anys ha esdevingut força més escassa.
Finalment, del desembre podem destacar l’observació de vuit
verderoles (Emberiza citrinella), un ocell de muntanya que
rarament es troba a cotes tan baixes, al Pla de Martís els dies
10 i 11 (AA, DFP) i un cabussó emplomallat a la Resclosa de
Serinyà el dia 26 (MPC), on també es van veure set exemplars
d’ànec mandarí (Aix galericulata), segona observació a la
comarca fora de l’exemplar de l’Estany. A més, es van detectar
diversos exemplars hivernants poc comuns a la comarca com
ara un ànec xiulador, també a la Resclosa de Serinyà (CFQ, DFP);
una tallareta cuallarga (Sylvia undata) a les Llacunes del Pla
de Martís (DFP), on és primera cita; una merla d’aigua (Cinclus
cinclus) al pas del Fluvià a les Anglades (AG, DFP) i una arpella
pàl·lida (Circus cyaneus) al Pla de Martís (CFQ, GFP, XH, DFP).
Aquest mateix mes també es va poder observar un exemplar
de llúdriga (Lutra lutra) a la Resclosa de Serinyà, el dia 4 (DFP).
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; MFF: Marc
Fusellas Fullà; MPC: Miquel Àngel Pérez-de-gregorio Capella; JMB:
Josep Maria Bas; ZRM: Zoè Rabionet Maynau; XR: Xavier Riera; CG:
Carme Gubert, HM: Hubert Mas; MPR: Manel Pernal Roma; QF: Quim
Felip; AFC: Àlex Fonollosa Caballer; AC: Adrià Compte; JBu: Jordi
Burch; JGG: Jesús Garcia Gil.
Cabussó collnegre a l’Estany © Albert Alonso
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ARTICLE D’OPINIÓ
LIMNOS

El trastorn per dèficit de natura
El trastorn per dèficit de natura és un terme que ha estat
definit recentment, que no pretén de cap de les maneres
convertir-se en una mena de categoria diagnòstica de caire
científic, sinó que busca donar nom a un conjunt de dolències
originades en la falta de contacte amb el medi natural. Sota
aquest paraigües tan ampli es vol designar un conjunt de
costos humans producte de l’allunyament de la natura, entre
els quals podem trobar la disminució de l’ús dels sentits, la
depressió, l’estrès, els problemes d’atenció i alts percentatges
de malalties físiques i emocionals.
Darrera d’aquest concepte hi ha molt més contingut del
que podria semblar a priori, ja que l’elevada atenció que ha
rebut per part de mitjans de comunicació, pot fer semblar que
es tracta d’una altra simple «moda ecologista» per a cridar
l’atenció. Aquesta teoria sorgeix a partir del llibre «El último
niño de los bosques», de Richard Louv, editat el 2005, un llibre d’educació ambiental convertit en best-seller als Estats
Units. El llibre recull entrevistes a professors i altres professionals
de l’educació, pares i nens, que ha causat un gran impacte
entre educadors i naturalistes. El missatge que transmet el
llibre és simple: en un moment de desenvolupament de la
societat sense precedents els nens creixen desconnectats
del món natural, i això té unes conseqüències.
Els adolescents i els nens, especialment els que viuen en zones urbanes, estan acostumats a tenir-ho tot i ràpid, sense
esforç. Viuen en un món on gestionen converses per mòbil,
activitats extraescolars, deures, televisió, ordinador i xarxes
socials. Aquesta addicció a la velocitat i a l’hiperestimulació
fa que, si aquests nens els poses a la natura s’avorreixen
i, cada cop, hi van menys. L’ésser humà, malgrat anys
d’evolució, no està preparat per canviar fisiològicament tan
ràpid per adaptar-se a aquest estil de vida on la tecnologia

és tan preponderant. No hem d’oblidar que estem fets per
viure en un entorn natural. Aquesta contradicció acaba
afectant negativament a l’estil de vida dels infants i joves,
desembocant en trastorns com l’obesitat, les malalties respiratòries, el trastorn per dèficit d’atenció i la hipovitaminosi D.
Als Estats Units l’impacte del llibre de Louv i del concepte
del trastorn per dèficit de la natura s’ha vist reflectit en un
augment de les escoles de natura per a preescolars, dels
centres d’educació ambiental, i d’una major pressió per
a incorporar conceptes mediambientals als currículums
educatius de l’escola, inclosos destacats canvis legislatius
en els programes educatius a nivell nacional. Els conceptes
i les activitats que s’estimulen des d’aquest moviment educatiu
van des de sortir més de l’aula de l’escola i fer classes al
pati, en un parc o al mig de la natura; a fer un hort escolar,
activitats de jardineria de guerrilla, utilitzar les tecnologies
de la comunicació en relació amb l’entorn natural, fins a,
especialment, recuperar un ritme lent, calmat, en base a la
contemplació de la natura, el silenci o el joc lliure.
Ja hi ha algun detractor, que ha alertat del perill de convertir
aquest corrent ideològic en una forma simple d’injectar diners al sector de l’educació ambiental. I és que, evidentment,
tota bona idea es pot corrompre si no s’utilitza correctament. Està clar que la solució no passa per ensenyar el
canvi climàtic a nens de 5 anys. Ni desenvolupar costosos
programes educatius sobre el medi ambient. És molt
important no oblidar la filosofia de fons d’aquesta idea.
Simplement es tracta d’estar més hores en contacte amb la
natura fent l’activitat que sigui, promoure l’observació, la
vista l’oïda, el tacte, etc. D’aquí a entendre la importància
de conservar l’entorn natural, només hi ha un petit pas.

Nens interactuant amb la natura en una activitat de Limnos © Limnos
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ARTICLE D’OPINIÓ
LIMNOS

Teulats verds: fent una ciutat més habitable
Les ciutats sovint són vistes com a aglomeracions urbanes,
poc atractives, amb edificis grisos, freds, amb soroll i amb
molt de ciment. Evidentment, és una interpretació, no a
tot arreu és el mateix, però ens dóna la oportunitat d’obrir
la porta a explorar interessants experiències en les cobertes o els teulats verds. Segurament podem visualitzar un
terrat d’obra, amb antenes, xemeneies, equips d’aire
condicionat, de vegades amb un petit luxe d’una mica
de terrassa amb un test. Actualment, ja podem trobar un
conjunt d’arquitectes, paisatgistes i ambientalistes que
treballen per donar més funcionalitat als teulats, més enllà
de la seva funció de simple aïllant de l’exterior. La coberta
verda és una construcció que integra acabats vegetals en
les superfícies construïdes, tant en terrats com en teulades.
De vegades hi ha variants, també per a cobrir construccions
verticals, i és quan parlem de murs verds o jardins verticals.
Les funcions de les cobertes verdes inclouen, en primer
lloc, actuar com a aïllants tèrmics, ajudant a assolir fins
a un 20 o un 50% d’estalvi energètic del consum de
l’edifici, sobretot pel que fa a la refrigeració. En segon lloc,
esdevenen un gran aïllament acústic contra els sorolls de
l’ambient. Ho reconeix la mateixa Comissió Europea en
diferents informes: les plantes (tant en teulades i terrats
com en jardins verticals) formen una mampara natural contra
el soroll produït pel trànsit rodat o per aparells de servei
del mateix edifici (maquinària dels ascensors, equips d’aire
condicionat). Per això s’ha inclòs aquesta tendència
arquitectònica a l’Estratègia d’infraestructures verdes de
la Unió Europea. També ajuden a conservar i protegir els
materials de construcció de l’edifici, a millorar la qualitat de
l’aire de l’entorn absorbint partícules i CO2, poden reduir
el risc d’inundacions en absorbir part de la pluja torrencial.

Suavitzen l’efecte illa de calor de les ciutats i finalment poden
aconseguir un increment de la biodiversitat, tot millorant el
paisatge urbà i les superfícies verdes. Aquests espais,
actualment molt desaprofitats, tenen un gran potencial per
fer una ciutat més verda. Per aclarir conceptes, no es tracta
de posar quatre testos, o muntar un hort urbà al balcó. Estem
parlant de cobrir el teulat amb una capa impermeabilitzant, posar-hi terra i adobs, i plantar-hi plantes de forma
intensiva, talment com un jardí, o fer-ho més extensiu, com
una mena de gespa, prat o utilitzant plantes entapissants
o aromàtiques que requereixin poques atencions. A nivell
econòmic poden suposar una petita despesa extra, comparat amb una coberta tradicional, però cal pensar en l’estalvi
energètic i en la repercussió en les despeses per exemple
en comunitat de propietaris, si parlem d’edificis grans.
Cada cop són més les experiències existents de cobertes
verdes a Europa, i ja hi ha ciutats que estan planejant
normatives per obligar a construir cobertes verdes. A
la ciutat de Barcelona han apostat des de fa temps per
aquest concepte i han realitzat ja alguns estudis de com
aplicar aquestes construccions verdes a la ciutat. Pel que
fa a la resta de Catalunya, ja tenim exemples a la Biblioteca
de Girona, murs verticals a l’edifici de la Tabacalera a
Tarragona o fins i tot experiències innovadores artístiques
en autobusos amb el sostre verd a l’Estartit o a Barcelona.
Se’ns dubte, un nou repte per a arquitectes i paisatgistes,
així com gestors i administracions, que han de definir com
han de ser les ciutats on hem de viure, en un moment en
què la salut, l’aire net i la qualitat de vida són cada cop
més valorades pels ciutadans. Si heu de fer obres a casa,
exploreu les possibilitats i penseu en com ens veuen des
del cel i com volem viure a les nostres ciutats.

Coberta verda de la Biblioteca Zona Nord de Barcelona © Ajuntament de Barcelona
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ARTICLE D’OPINIÓ
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE, CatGBC

Els edificis i el seu impacte sobre el medi ambient i les persones

www.catgbc.org

Els edificis tenen un impacte molt elevat sobre la vida de
les persones i el desenvolupament de les seves activitats
diàries. Vivim, treballem, ens eduquem, ens relacionem,
mengem, ens curem i, inclús, ens divertim dins dels edificis.
Es calcula que aquestes activitats realitzades en espais
interiors ocupen almenys el 80% del temps d’una persona
de ciutat, i una bona part del 20% restant és temps
dedicat a traslladar-se d’un edifici a un altre. Els edificis,
doncs, són necessaris, però cal tenir en compte que la
construcció d’un edifici, d’una manera més o menys elevada,
sempre provoca un impacte sobre l’entorn en el que es
construeix.
Per a considerar una intervenció com a sostenible, cal fer
ús de mesures integradores amb el paisatge, de respecte
per les característiques de la parcel∙la i de foment d’uns
espais interiors saludables, totes elles mesures incloses en
les certificacions de sostenibilitat, de les quals es va parlar
en l’article del número anterior de La Llúdriga.
Integració de l’edifici en l’entorn

La construcció d’un edifici i el tractament dels seus voltants
provoca canvis en l’entorn paisatgístic en el que es situa,
com per exemple, la introducció de nous elements (volums,
fites, elements lineals), la modificació de les xarxes viàries
o naturals (camins, carreteres, cursos d’aigua), la creació
de nous elements (masses d’aigua, canvis topogràfics,
construcció de murs) o la plantació de masses vegetals
(agrupacions d’arbres, vegetació alineada, matolls, vegetació
extensiva, arbres isolats), entre molts d’altres.
Tot i que la integració paisatgística de l’edifici és un tema
indubtablement subjectiu, fer un correcte anàlisi de l’entorn
abans de dissenyar la intervenció sobre el terreny és una
eina molt útil per actuar de la millor manera. Descriure la
topografia, la hidrologia o el clima, identificar la vegetació
i les espècies amb més valor i singularitat, analitzar el tipus
de sòl, observar els usos humans que existeixen en l’entorn
o detectar la presència de fauna i hàbitat, són aspectes
clau a l’hora d’establir la millor estratègia per respectar
aquests valors. L’objectiu d’aquest anàlisi és permetre que

la intervenció incorpori des de l’inici criteris bàsics que
garanteixin la millor inserció possible de l’actuació en el
seu entorn, ja sigui mitjançant elements positius que realcin
els valors, a través del camuflatge o mimesi de l’edifici amb
el context o amb la singularització, fent que el propi edifici
sigui un component indispensable i transformador positiu
del propi paisatge.
Tractament de la parcel∙la

Un cop tractada la integració paisatgística amb l’entorn
proper, cal tenir en compte tot aquell espai de la parcel∙la
que envolta l’edifici, mitjançant actuacions que promoguin
els valors naturals i minimitzin l’impacte del desenvolupament.
Per exemple, potenciar i maximitzar els espais exteriors,
tant de la parcel∙la com les cobertes dels edificis, amb
un alt percentatge de zones verdes, ajudarà a crear un vincle
entre les persones i l’entorn natural. A més, el simple fet
d’escollir una vegetació autòctona, adaptada al medi, amb
baixes necessitats hídriques i de baix manteniment, a més
d’evitar l’ús de pesticides químics i contaminants,
contribuirà a la preservació i a la restauració dels valors
naturals de l’emplaçament, potenciant la biodiversitat de
la zona i obrint les portes a espècies animals que conviuran
en sintonia amb els edificis i amb les persones.
Aquests espais exteriors vegetats sovint han de conviure
amb la implantació de zones de pavimentació dura o tova.
La tendència predominant des dels primers assentaments
urbans fins a l’actualitat ha estat la col∙locació de
paviments impermeables, els quals en cas de pluges,
provoquen l’augment d’escorrenties, la creació de basses
i un abocament no controlat de les aigües pluvials a la
xarxa de sanejament. Aquest tipus de pavimentació altera
la hidrologia natural i el balanç d’aigua de l’entorn, doncs
evita el filtratge de l’aigua cap a les capes inferiors del
sòl i converteix aigües netes en residuals. Un desenvolupament ideal de la parcel∙la seria no alterar les condicions
inicials de l’entorn, és a dir, gestionar en el mateix lloc
el vessament d’un mínim d’un 90% de les escorrenties
regionals o locals utilitzant tècniques de baix impacte
o infraestructures verdes. Per exemple, l’elecció d’un
paviment porós que filtri l’aigua i l’aboqui a les capes
inferiors, la recol∙lecció de les aigües pluvials per a la seva
posterior utilització en el rec de la vegetació i en les cisternes
dels vàters, apostar per una coberta enjardinada que filtri
les aigües, o la creació de canals de filtració biològica,
entre molts d’altres.
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Finalment, i reprenent el tema de la pavimentació, cal destacar que la implantació de paviments de tons foscos i amb
alta inèrcia tèrmica provoca el que denominem com «illa de
calor», és a dir, aquests materials absorbeixen gran part de
la radiació solar del dia, i l’alliberen progressivament, creant
grans bombolles de calor que envolten majoritàriament a
les ciutats, però també als pobles. L’asfalt, els edificis de
façanes grises i obscures i les voreres de ciment, entre
d’altres, contribueixen a aquest efecte. Per tant, és important
tant la implicació dels ajuntaments com l’actuació de les
persones en les façanes, cobertes i entorns dels edificis si
volem recuperar les nits fresques de l’estiu. Unes bones
solucions per fer front a l’illa de calor serien l’elecció de
paviments i superfícies exteriors amb alt índex de reflexió
solar (tons clars o blancs), la creació d’ombres mitjançant
vegetació o pèrgoles amb panells fotovoltaics, maximitzar
les àrees vegetades, o bé utilitzar paviments porosos o de
graella oberta.
Impacte dels edificis sobre la salut física i
psicològica de les persones

A part dels impactes descrits anteriorment, un edifici pot
crear espais o ambients interiors insalubres i perjudicials
per la salut física i psicològica de les persones. És
important, doncs, considerar la qualitat dels espais interiors.

cosa és important ajustar acuradament els ratis de
ventilació o bé utilitzar uns detectors de CO2 que activin
el sistema tan sols quan les concentracions de contaminants
a l’interior superen un determinat nivell.
Hi ha altres aspectes, a part de la ventilació, que
contribueixen a la creació d’ambients sans. A nivell de
qualitat de l’aire, evitar la presència de contaminats químics
o materials emissius millorarà de manera considerable la
salubritat de l’aire que respirem, és a dir, netejar amb productes
naturals (aigua, vinagre, alcohol, productes certificats
Ecolabel), escollir pintures i revestiments amb baix contingut
de COVs (Compostos Orgànics Volàtils), comprar fusta
composta sense resines de formaldehids o utilitzar adhesius
i altres productes complementaris sense ingredients tòxics,
entre d’altres.
Totes aquestes mesures, tant de l’entorn, la parcel∙la o els
interiors, juntament amb unes vistes de qualitat i llum
natural són aspectes que afectaran de manera directa
l’estat moral i físic de les persones. Cal fer el possible per
implementar-les i contribuir a la millora del medi ambient,
de la nostra salut i la de les persones que ens envolten.

El bon disseny i càlcul de la ventilació és un aspecte clau en
la millora de la qualitat de l’aire interior, ja sigui ventilació
natural o mecànica. La ventilació mecànica és més fàcil de
controlar, doncs establint uns ratis de ventilació i ajustant-los
al sistema i equips instal∙lats a l’edifici es permet obtenir
un aire interior net. Tanmateix, en part la ventilació va en
contra de l’estalvi energètic de la climatització, per la qual

Coberta enjardinada i superfícies poroses
© Oshokim. Creative Commons

Bio-retenció i filtratge d’aigües fluvials
© Aaron Volkening. Creative Commons
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MANIFEST
ENTITATS ECOLOGISTES DE CATALUNYA

Medi Ambient: un departament imprescindible del nou Govern per
garantir el futur de Catalunya
Limnos dóna suport a aquest manifest signat per les principals
entitats ecologistes i ambientalistes del país.
1. Atenent les declaracions de la coalició electoral guanyadora
de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, Junts pel
Sí, en el sentit de donar continuïtat a les funcions i estructura
actual del Departament de Territori i Sostenibilitat, diferents
organitzacions socials ecologistes, manifestem el nostre
desacord pel fet que no es recuperi la conselleria de Medi
Ambient amb unes funcions i estructura que permetin abordar
els reptes bàsics per a la construcció del futur país que volem.
2. L’any 1992 el president de la Generalitat va nomenar,
no per casualitat, per primera vegada un conseller de Medi
Ambient, l’Albert Vilalta. Aquesta conselleria de nova creació
va esdevenir alhora una de les més transformadores de
l’acció del govern. Catalunya s’avançà a la resta de comunitats
autònomes i a l’estat espanyol en disposar d’un Departament
de Medi Ambient en un moment en el que calia abordar
molts reptes: ens havíem incorporat en la UE amb un país
castigat per una dictadura, molt retardat en infraestructures i
serveis socials si ens comparàvem amb la mitjana europea
i ,especialment, amb un retard molt greu en el compliment
dels estàndards de qualitat de vida europeus i de protecció
del medi i la biodiversitat.
El nou Departament de Medi Ambient va dissenyar i realitzar
canvis necessaris pel país, com ho van ser: el Pla de
Sanejament i la construcció de depuradores; la Llei de Residus
que, per primera vegada, va fer prioritaris els criteris de
prevenció amb la reducció, reciclatge i millora de la gestió,
i va permetre desenvolupar la recollida selectiva; el Pla
d’Espais d‘Interès Natural (PEIN) que va incloure el 21%
del territori dins dels espais protegits del país. Aquests canvis
i altres van frenar el procés de degradació ambiental molt
sever i van dinamitzar el país en la direcció d’una economia
amb més respecte pel medi i per tant amb més futur.
3. Lamentablement, Catalunya ha patit un llarg període de
retrocés ambiental en un moment on s’ha posat de manifest
la necessitat d’un canvi ambiental global que pugui fer
front als desafiaments globals del Canvi climàtic, la
construcció de nous models socials, econòmics i ecològics.
Retrocés també en relació als països europeus capdavanters
que reforcen i no redueixen els seus ens ambientals de
govern. La Unió Europea atorga dins de la Comissió
Europea un paper rellevant al Comissari de Medi Ambient
i manté i impulsa l’Agència Europea de Medi Ambient com
òrgans preferents de la seva acció de govern comunitària.

Paral·lelament a la blasmada llei Òmnibus, el govern català
va nomenar un conseller de Territori i de Sostenibilitat a
qui s’atorguen dues competències, tornant 23 anys enrere
quan el Departament d’Obres Públiques tenia la Direcció
general de Medi Ambient amb Jacint Mateu com a director.
Ara barregen dues competències que juntes es
converteixen en pols oposats: «Territori», amb àmbits
tant forts com Obres Públiques, Infraestructures i Urbanisme
que subordinen l’altra competència cabdal i tranversal com
ho és la preservació del medi i la Biodiversitat, que esdevé
inoperativa.
Rebutgem el manteniment de la situació actual d’un
Departament de Territori i Sostenibilitat amb un Conseller
al capdavant que desenvolupa competències urbanístiques
i de foment d’infraestructures, mentre es deleguen en un
secretari general les accions que s’han mostrat insuficients
per frenar la pèrdua de biodiversitat i les agressions al
medi i al territori.
La creació de l’Agència Catalana de la Natura, compromís
de l’anterior govern i l’actual, redueix notablement el
paper d’un futur departament de Medi Ambient en esquarterar
un departament en agències i secretaries amb insuficient
coordinació i visió sistèmica, mentre les decisions i el
pressupost el decideixen consellers o conselleres externs del
departament de Medi Ambient, un desencert que cal corregir.
4. Un exemple de manca d’eficiència i eficàcia, que no
s’hauria de donar en un govern, és el repartiment de
competències ambientals entre dos conselleries, ja que
les conseqüències sempre són negatives. Com exemple
paradigmàtic esmentem el dels Parcs Naturals catalans.
Aquests espais, que tothom pot pensar que són llocs on la
preservació de la natura i el paisatge són les prioritats en la
seva gestió, funcionen a la inversa del que caldria esperar.
Si bé els parcs naturals depenen ara del Dpt. de Territori i
Sostenibilitat, la gestió dels boscos (siguin públics o privats,
protegits o no) recau en el Dpt. d’Agricultura, el mateix que
la gestió i manteniment de les pastures, pistes forestals, etc.
També són competències del departament d’agricultura, la
gestió de la caça i la pesca (cal recordar que dins els parcs
naturals s’hi caça i pesca). Això provoca que, tot i que
Territori i Sostenibilitat, tingui les competències en espais
naturals protegits, qui en fa la gestió i decideix què s’hi talla,
caça o pesca, quines pistes forestals s’hi construeixen…
sigui el departament d’agricultura, i ho fa, en la major part
de les actuacions, fent prevaldre el criteri d’explotació per
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sobre de la gestió sostenible. Així doncs ens trobem amb la
paradoxa que en els espais naturals protegits els seus òrgans de
gestió, destinats a protegir aquests espais, no poden portar
a terme les seves tasques per intromissió d’un altre
departament. Cal tenir un sol departament amb les competències
ambientals, com la resta tenen les seves pròpies, el contrari
ocasiona la impossibilitat de gestionar i ordenar. Aquesta
reflexió ha estat recollida de manera reiterada per científics
del nostre país i pel propi Consell de Protecció de la Natura
de Catalunya, òrgan assessor del govern.
5. La República Federal Alemanya, paradigma ambiental
de molts governs europeus i de ben segur de JXS, no
qüestiona el manteniment del Ministeri de Medi Ambient,
el qual ha afavorit l’increment de la R+D i el desenvolupament
tecnològic vinculat als diferents vectors ambientals (energia,
atmosfera, aigua, residus, etc.), tot fent més competitives
les indústries alemanyes en exportar productes amb innovacions
i aplicacions ambientals.
El medi ambient s’ha convertit en un dels principals reptes
d’interès i preocupació internacional, com ho demostra la
cimera sobre el canvi climàtic realitzada recentment a Paris,
vist l’efecte que el nostre model de consum de recursos
està tenint en les economies mundials, i la necessitat de
cercar models que puguin garantir la sostenibilitat a escala
planetària i deixar enrere la crisi ocasionada per la
insostenibilitat dels models actuals.
6. La conservació de la Biodiversitat, està amenaçada pels
nostres impactes sobre el territori i per la insuficient atenció
i prioritat dedicada en aquests últims anys a Catalunya,
pels diferents governs i colors polítics. La pèrdua
de biodiversitat no és un problema que només afecti a animals, plantes o ecosistemes: l’espècie humana és totalment
dependent d’aquesta diversitat biològica. El compromís de
la Unió Europea de la Meta 2020 de biodiversitat, així com
els acords de la Convenció sobre Diversitat Biològica de
Nagoya, obliguen tots els governs i les societats a prendre
mesures dràstiques per aturar la degradació ambiental que
està al darrera de la pèrdua de biodiversitat.
Cal el compromís de realitzar i aprovar la Llei de la
biodiversitat de Catalunya, que actualitzi el nostre ordenament
jurídic a les directives i compromisos per frenar la pèrdua
de la nostra biodiversitat en espècies com en ecosistemes:
no tenim la Llei de biodiversitat ni tenim Directrius de
connectivitat ecològica, ni el Catàleg d’espècies de la fauna
en perill d’extinció i ni tant sols tenim realitzats els plans de

recuperació de les espècies de la fauna i la flora que a hores
d’ara es troben en el límit de la seva supervivència bàsica.
Cal avançar per superar la situació dramàtica en què ens
trobem com a país a l’hora de conservar l’entorn, un dels
trets més importants també de la nostra identitat nacional.
Cal avançar en el procés cap un país que sigui capaç
d’orientar el nostre futur amb la fermesa de preservar el
nostre patrimoni ambiental del qual depèn ineludiblement
el nostre benestar i qualitat de vida i aquest ha de ser també
un component indefugible del procés del definir el nostre
futur com a nova república dins del concert de nacions que
avancen cap a una nova cultura ambiental planetària.
7. Cal integrar els criteris de la Sostenibilitat dins de la resta
de departaments, considerant sempre les repercussions
que tenen les polítiques sectorials sobre el medi ambient.
Dit d’altra manera, cal una «ambientalització» de tota la
Generalitat i per fer-ho és del tot imprescindible recuperar
un Departament de Medi Ambient amb unes competències
fortes en la gestió del medi natural, la biodiversitat,
les polítiques de gestió dels sectors amb més incidència
ambiental (aigua, energia, residus, mobilitat), l’educació
ambiental,… i amb capacitat per enfortir i fer efectiva
l’avaluació ambiental estratègica que s’hauria d’afegir a
les polítiques per transformar les actuacions en Urbanisme,
Obres Públiques, Indústria,… cap a la sostenibilitat i la
preservació del medi ambient.
8. Demanem, per tant, recuperar el Departament de Medi
Ambient, com a eina imprescindible dins de l’acció d’aquest
nou govern per poder avançar cap a una transformació del
model de país que volem, on la preservació del patrimoni
natural i les polítiques ambientals esdevinguin una peça clau
i transversal del nostre futur com a poble i de l’acció de totes
les institucions. Alhora, ens comprometem a donar suport en
el procés participatiu per contribuir a assolir aquests objectius.
Logos entitats sotasignants
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Un vídeo divulgatiu ensenya com organitzar un cens de tortugues
aquàtiques
Setembre 2015. La Fundació Emys i Limnos presenten un
vídeo divulgatiu que explica en 10 senzills passos com fer
un cens de tortugues aquàtiques a la natura.
El material audiovisual forma part del projecte «Educació i
sensibilització per a la conservació dels espais humits amb
presència de tortuga d’estany ( Emys orbicularis)», amb
el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, i està disponible al web:
www.tortugadestany.org. Una de les actuacions previstes en
la segona fase del projecte era la millora dels materials
educatius o de voluntariat. En aquest cas, la producció

d’un vídeo per explicar com es pot realitzar un cens de
tortuga aquàtica. Està destinat a entitats, associacions,
grups escolars o famílies que vulguin participar d’una activitat
educativa a la natura fent voluntariat ambiental. El vídeo
ha estat gravat en diverses localitats del Pla de l’Estany, la
Selva i el Gironès, aprofitant també alguna de les activitats de
voluntariat ambiental organitzades per Limnos a l’Estany
de Banyoles. Les finalitats dels censos de tortugues
són realitzar un seguiment de les espècies de tortugues,
fer sensibilització ambiental, detectar noves poblacions de
tortugues autòctones o exòtiques i participar d’activitats de
ciència ciutadana.

Èxit del Dia de l’Estany
Setembre 2015. El dia 26 de setembre Banyoles va celebrar l’onzena edició del Dia de l’Estany, que va reunir, al
parc de la Draga, famílies senceres i molts nens i nenes que
van participar en els jocs, tallers i altres activitats organitzades per conscienciar-los sobre la necessitat de respectar
el medi ambient. Com a convidat especial, no hi va faltar
el simpàtic Blauet. Limnos va organitzar un taller sobre la
tortuga d’estany i també va col·laborar en l’organització del
Dia de l’Estany en el marc del projecte «Naturalment, esport
a l’Estany».
Parada de Limnos durant el dia de l’Estany © Limnos

12 Caixes Niu més pel projecte BioBosc fetes a Banyoles
Octubre 2015. El 4 d’octubre, l’Associació Alt Ter, amb la
col·laboració de Limnos i el Museu Darder, van realitzar una
activitat de sensibilització de la ciutadania sobre el valor dels
serveis ambientals dels boscos i la seva conservació. Es tracta
d’una campanya promoguda per l’Institut Català d’Ornitologia
(ICO) i l’Associació Alt Ter, i que compta amb el suport del
Departament de Territori i Sostenibilitat. A l’activitat de diumenge hi van participar una trentena de persones, entre petits
i grans, i es van construir 12 caixes niu, que les diferents famílies es van poder endur per tal de col·locar-les en diferents
indrets per al seguiment dels ocells.
La campanya, anomenada «BIOBOSC: Boscos i ocells», pretén
donar a conèixer, a més a més de les funcions productives i
socials que tenen els boscos, les seves funcions ambientals:
regulació del cicle de l’aigua, del clima i la temperatura, captació de CO2 i producció d’oxigen, protecció contra l’erosió,
foment i conservació de la biodiversitat. Així com valorar
l’estat actual dels boscos de Catalunya, la majoria molt joves amb pocs exemplars madurs. Per tot això, és important la
rellevància de la conservació dels boscos, sobretot d’aquells
amb una major diversitat d’espècies i edats. Aquests són fo-

namentals per a garantir una bona qualitat dels ecosistemes
i, com a conseqüència, una gran biodiversitat.
Com a segon gran objectiu, la campanya cerca donar a
conèixer la vinculació estreta entre la fauna forestal i els arbres que formen els boscos, especialment els ocells. Aquests
tenen un paper important dins de l’ecosistema forestal ja què
controlen plagues d’insectes forestals, dispersen les llavors

Participants en el taller de caixes niu © Limnos
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dels arbres, participen en el cicle des nutrients, creen refugis i
són alhora aliment d’altres animals. D’aquí la importància de
facilitar el seu establiment i la seva conservació.
El fet que molts arbres siguin joves, dificulta trobar forats disponibles per què hi puguin nidificar els ocells. És per aquesta

raó que, després de la xerrada inicial, l’activitat continua amb
un taller de construcció de caixes niu. L’objectiu és facilitar
aquests espais de nidificació als ocells, i alhora incentivar la
col·laboració i participació en el projecte Nius (http://nius.
cat), una iniciativa de l’ICO per poder fer un seguiment i estudi de la nidificació d’aquests ocells.

Jornada d’esport i conservació de la natura a l’Estany de Banyoles
Octubre 2015. El dissabte 31 d’octubre es va realitzar una
jornada tècnica sobre la gestió d’esdeveniments esportius
a l’Estany de Banyoles, i la conciliació entre la pràctica esportiva i la conservació de la natura a través d’actuacions de
sensibilització i educació ambiental.
Durant el matí es van realitzar diverses ponències sobre
el projecte «Naturalment, esport a l’Estany» a càrrec de
Limnos, sobre el turisme ambiental i esportiu a l’Estany de
Banyoles, per part de l’Oriol Sallent i Bonaventura; sobre
els valors naturals de l’Estany de Banyoles i la seva conservació, per part d’en Xavier Vila i Portella; sobre els valors de
l’esport en els espais naturals, per part de Víctor López i
Ros, i es van presentar algunes dades sobre la freqüentació
durant els esdeveniments esportius a l’Estany de Banyoles,
per part de l’Albert Cargol i Roura.
A la tarda es va presentar la experiència de bones pràctiques ambientals en esdeveniments i equipaments esportius
als espais naturals protegits de la Diputació de Barcelona,
així com diverses experiències de bones pràctiques en es-

deveniments esportius en espais naturals, per part de
representants de la Federació Catalana de Piragüisme, de
la Federació Catalana de Rem i de la Federació Catalana de
Triatló. Finalment Limnos va exposar un resum del document
de bones pràctiques de sensibilització i educació ambiental
en esdeveniments esportius a l’Estany de Banyoles.

Inauguració de les jornades sobre esport i natura al Museu Darder
© Limnos

LIMNOS i l’ANG demanen l’anul·lació d’una rompuda forestal a
Parets d’Empordà (Vilademuls)
Octubre 2015. El projecte presentat preveu realitzar una
rompuda forestal de 29,5 hectàrees de massa arbustiva i
boscosa adjacent a un meandre del tram mig del riu Fluvià
inclòs a la Xarxa Natura 2000. L’objectiu és transformar
en regadiu 45,3 hectàrees, de les quals 29,5 són forestals i 15,8 són agrícoles, essent la zona forestal objecte
d’aquesta rompuda. Els promotors justifiquen la creació
d’aquesta àrea agrícola perquè algunes parcel·les de
l’àmbit afectat havien estat agrícoles, amb anterioritat a
les riuades dels anys 40. Tot i això, una anàlisi detallada de
la cartografia del 1946, serveix per veure que de les 29,5
hectàrees previstes al projecte de rompuda només 1,93
hectàrees eren conreus.
LIMNOS i l’ANG recorden que la normativa del PDU diu
que en aquests sòls són incompatibles totes aquelles ac-

tuacions d’edificació o de transformació del sòl que puguin
afectar de forma clara els valors que motiven la protecció
especial. La transformació dels terrenys forestals en agrícoles impedeix la funcionalitat de l’espai com a connector
ecològic, no hi ha refugi ni hàbitat per a la fauna, no hi ha
possibilitats d’alimentació i no es garanteix la funcionalitat
ecològica, a la vegada que genera nous impactes sobre
la mateixa Xarxa 2000, com són l’augment de l’erosió, la
presència de restes d’adobs i/o fertilitzants químics, etc. En
aquest sentit, remarquen que el Lloc d’Interès Comunitari
(LIC) Riu Fluvià ha estat declarat com a Zona Especial de
Conservació (ZEC), motiu pel qual cal vetllar perquè la implantació d’activitats tinguin una incidència mínima sobre
l’espai. Finalment, alerten sobre els impactes que pot tenir
una nova extracció d’aigua al Fluvià, un riu que ja presenta
problemes de cabal degut a les extraccions ja existents.
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La superfície forestal subjecte a rompudes s’ha duplicat els darrers cinc anys a les comarques gironines i triplicat a Catalunya.
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la superfície forestal subjecte a rompudes a les comarques
gironines s’ha duplicat o ha augmentat un 100% els anys 2012 i 2013 respecte a la mitjana dels anys 2009-2011, i en el cas de
Catalunya s’ha triplicat en el període 2009-2013.
Segons LIMNOS i l’ANG l’abandonament de les zones rurals està fent augmentar la superfície forestal de Catalunya, el que provoca
una disminució de la diversitat d’espècies d’ambients oberts. Tot i això, consideren que en cap cas s’han de seguir fomentant les
rompudes forestals en espais d’interès ecològic, connectiu o paisatgístic. En aquest sentit, estan a favor de les tasques de manteniment de les activitats agrícoles respectuoses en zones rurals i en espais naturals, ja que certes activitats d’agricultura i ramaderia
poden mantenir els mosaics territorials afavoridors de la biodiversitat.

Superfície de rompudes forestals a comarques gironines entre
2009 i 2013 © Gencat

Mapa de la zona afectada per una rompuda a Parets d’Empordà

Convocat el XIV Concurs de Fotografia de la Natura 2016
Novembre 2015. Un any més, Limnos, juntament amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, el Museu Darder. Espai
d’Interpretació de l’Estany i la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona convoquen, per al 2016, un nou Concurs de Fotografia de la Natura, aquesta vegada dedicat a «ELS INSECTES: ANIMALS AMB SIS POTES».
Podeu consultar les bases a la fotografia el web de Limnos i del centre d’estudis comarcals de Banyoles.

El cranc de riu autòcton i el LIFE Potamo Fauna presents a la Fira
de Sant Martirià de Banyoles
Novembre 2015. El Consorci de l’Estany, amb la col·laboració
del centre de cria de cranc de riu d’Olot i de Limnos, va estar
present els dies 13, 14 i 15 de novembre a la Fira de Sant Martirià de Banyoles per informar del projecte LIFE Potamo Fauna i
dels valors naturals de l’espai natural de l’Estany de Banyoles.
Concretament, acostar espècies desconegudes per la gent, com
és el cranc de riu autòcton o de potes blanques, als visitants de
la Fira. Van passar per la fira unes 20.000 persones; i el divendres es van acollir més de 900 escolars. En total es van repartir
més de 300 dibuixos i 300 retallables del cranc de riu, a més
d’informació sobre el projecte.
Es va muntar un estand a l’espai de la Mostra de Races Autòctones de la Fira al Parc de la Draga. L’espai disposava del
muntatge de tres aquaris de 100 l, adequats amb un panell de
fusta expositor, amb presència del cranc de riu autòcton. Tam-

bé es van poder veure 6 panells informatius de l’exposició del
projecte LIFE Potamo Fauna, els que feien referència als crancs
de riu autòctons, les seves amenaces i informació sobre les espècies de crancs exòtics.

Nens amb retallables de cranc de riu acabats durant la Fira de
St. Martirià © Limnos
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Planten arbres a la Puda com a símbol del final de la campanya
«Naturalment esport a l’estany»
Novembre 2015. La campanya de Limnos i l’Escola de Natura, «Naturalment esport a l’estany», va posar el punt i final el cap
de setmana del 31 d’octubre amb una plantada simbòlica d’arbres. Es va plantar un roure per cada un dels esports que es
practiquen a l’Estany de Banyoles. Aquest acte va servir per tancar el projecte «Naturalment, esport a l’Estany» del 2015, però
amb la intenció de seguir divulgant durant el 2016 les virtuts de la pràctica de l’esport en espais naturals, i de la necessitat que
aquesta sigui respectuosa amb els valors naturals i amb el medi ambient en general.

Presentació de l’associació Eco8 Construcció Sostenible
Desembre 2015. El 4 de desembre es va realitzar una xerrada molt interessant sobre «Com afecten els edificis a la
salut, el medi ambient i l’economia local?» I es va presentar
l’associació Eco8 Construcció Sostenible que ara coneguts
com a Associació Catalana de Construcció Sostenible (CatGBC) www.catgbc.org.
Limnos col·laborarà amb aquesta associació en la difusió de
materials i articles sobre l’edificació sostenible. Us recomanem
buscar informació sobre els vídeos Naturopolis a internet, són
molt recomanables.

Participants a la xerrada sobre edificació sostenible sobre el
Canvi Climàtic © Limnos

Apadrina una tortuga d’estany aquestes festes!
Desembre 2015. En marxa una plataforma de micromecenatge
per a la conservació de la tortuga d’estany. Les principals entitats catalanes dedicades a la conservació de la tortuga d’Estany
estrenen una plataforma de microdonacions privades en favor
de la conservació i el millor coneixement de la tortuga d’estany
(Emys orbicularis).
La tortuga d’estany és una espècie en perill d’extinció i molt
vulnerable a determinats canvis del medi. Per a poder-la protegir és essencial poder realitzar tasques de monitoratge i de
gestió que permetin que l’hàbitat sigui l’adequat per la seva
supervivència.
Per a aconseguir-ho, diferents entitats sense ànim de lucre rer
presentatives
d’aquesta tasca a Catalunya s’han posat d’acord
c
per a impulsar una plataforma que permeti al ciutadà realitzar
l’adopció d’un exemplar de tortuga d’estany en el seu hàbitat
natural en el punt de Catalunya que el donant vulgui. L’import
net d’aquestes donacions anirà destinat a les tasques de monitoratge i gestió per afavorir l’hàbitat i la població d’aquesta
espècie. El donant pot trobar dues opcions d’apadrinament: 1
tortuga per 25 euros o una bassa per 500 euros i rebrà la informació detallada sobre les accions dutes a terme durant el seu
apadrinament així com un obsequi relacionat amb el projecte.

On van els diners? Entitats beneficiàries de l’apadrinament:
Fundació Emys (la Selva), Limnos (Pla de l’Estany), Consorci de
l’Estany d’Ivars i Vilasana (Pla d’Urgell), CRT (Alt Empordà) i Fundació Catalunya La Pedrera (Delta de l’Ebre).
Projectes Beneficiaris del 2016: els projectes de seguiments
científics i de manteniment i millora dels espais on habita la
tortuga d’estany de les entitats beneficiàries.
Un Regal per a tu! T’agraïm el teu suport. Rebràs un obsequi
a casa i un document que acredita el teu apadrinament. Podràs participar a la trobada anual de padrins i en les activitats
i censos de les entitats beneficiàries.
Et rendim comptes. Memòria anual d’accions. Rebràs un informe anual de resultats dels seguiments fets a la zona escollida i un butlletí amb la informació general del projecte.
Participa al web www.tortugadestany.org

Logotíp de la campanya «Jo sóc donant ambiental» on també
es pot trobar el projecte d’adopció d’una tortuga d’estany de la
Fundació Emys i Limnos
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Més enllà de l’Acord de París. Ambició i justícia climàtica.
L’article 2 introdueix el propòsit de l’Acord que és reduir
l’escalfament global el 2100 per sota de 2 ºC, intentant
aproparse el màxim a 1.5 ºC, sobre nivells preindustrials. Per
posar-nos en context, la temperatura mitjana global ja ha
augmentat 0.85 graus des de 1880. Així ens queden només
1.15 ºC per 2 ºC o 0.65 ºC per 1.5 ºC, menys del que ja portem d’escalfament global!

Gener 2016. El 8 de gener es va celebrar una xerrada-debat
a propòsit de la Conferència de París sobre el Canvi Climàtic.
Es va discutir sobre l’Acord per a la lluita contra el canvi climàtic i si el tractat és suficient, i es van plantejar propostes
d’accions locals o globals que podem fer més enllà de Paris
per promoure una societat sostenible.
L’activitat va ser desenvolupada per Marcel Llavero, que treballa en l’organització PUSH Sweden. A continuació podeu llegir
una breu introducció sobre les seves reflexions sobre l’acord
extret de la pàgina web: https://pushtocop.wordpress.com/
author/marcelatcop/
El passat 12 de desembre vam tenir la gran oportunitat de
presenciar la consecució de l’Acord Internacional de lluita
contra el canvi climàtic. Després de la Convenció Marc per
al Canvi Climàtic, l’Acord de París és el primer document legal aprovat per la gran majoria de la comunitat internacional.
L’acord és fruit del dur treball diplomàtic de 195 països durant
5 anys de negociacions, culminades per les intervencions de
150 caps d’estat durant l’obertura de la COP21. L’alegria i
eufòria d’uns pocs es transforma ràpidament en desídia i falta d’empatia quan es mira el text al detall. L’acord és per a
les comunitats més vulnerables, la gota que fa vessar el got,
l’espurna que encén la flama del desacord.

El propòsit està centrat en l’escalfament global, no es fan referències a la protecció del medi ambient, al respecte dels drets
humans i a la urgència de l’acció climàtica per salvar vides,
estils de vida i ecosistemes. En la dimensió humana només el
desenvolupament sostenible és esmentat i l’objectiu de l’Acord
li falta completament el vincle de la humanitat amb la natura.
Per aconseguir la meta de 2 ºC d’escalfament, l’Acord fixa
unes accions de mitigació per minimitzar el canvi climàtic,
completament insuficients, L’objectiu fixat a llarg termini és
equilibrar les emissions humanes amb l’absorció de gasos
d’efecte hivernacle durant la segona meitat de segle. Però,
si ens basem en el millor coneixement científic que esmenta
l’apreciable preàmbul, aquest objectiu de mitigació és incoherent amb el propòsit de limitar l’escalfament a 2 °C.
I així es va viure des de dins, una minoria privilegiada celebrant
el seu èxit: silenciant el problema de la majoria. Res nou: la
imatge ens recorda que les estructures de poder del món es
conserven des de la Colonització. Els països «desenvolupats»
segueixen defensant interessos particulars a curt termini mentre els països «en desenvolupament» lluiten per la seva terra,
les seves famílies, la seva vida i els seus drets.

El preàmbul del document fa referència al respecte als ecosistemes naturals i la Mare Terra, la Pachamama de les cultures
indígenes sudamericanes. Es reconeix la necessitat d’actuar
en tots els nivells de la societat, incloent la transformació cap
a estils de vida, consum i producció sostenibles.

Xerrada Canvi Climàtic © Carles Feo Quer

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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Més de 2700 ocells de 30 espècies censats en el XXIè cens d’ocells
aquàtics hivernants del Pla de l’Estany

Participants als cens d’ocells de l’Estany de Banyoles © Valle Navas

Gener 2016. Com els últims anys, s’han detectat 5 espècies
molt abundants: el gavià, la gavina, la fotja, l’ànec collverd i
l’esplugabous. Totes les espècies presenten uns valors molt semblant a l’any passat. Destacar un lleuger augment de gavians i
gavines.
Per primer cop s’ha detectat una gavina menuda, una nova
espècie hivernant a l’Estany de Banyoles. Un any més, aquest
gener s’ha realitzat el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes
les zones humides de Catalunya. Aquests censos permeten tenir
una estimació aproximada del total dels ocells d’una regió o
d’un país, i està coordinat per diferents entitats a nivell internacional. Bona part dels resultats i de la metodologia es pot
consultar a http://www.gencat.cat/medinatural/censhivernal
Aquest any el cens s’ha realitzat diumenge 10 de gener a
l’Estany i el diumenge 17 al Fluvià, tot i que s’incorporen totes
les dades entre el 10 i el 20 de gener. El cens de l’estany de
Banyoles va estar marcat pel fort vent que va obligar a repetir
el cens per millorar les dades d’algunes espècies, com la polla
d’aigua. Els resultats han estat bastant similars als dels altres
anys. Es manté el nombre baix de fotges com l’any passat i un
nombre similar d’ànecs al dels últims anys. Ja fa 7 anys seguits
que es censa la parella de cigonya blanca que cria a la Puda i
l’ànec mandarí; i 6 anys que es censa un grup de xarxets a les
zones de llacunes de Can Morgat o a la Puda.
A la zona urbana destaca l’observació d’espècies molt boniques,
NOM I COGNOMS
ADREÇA
POBLACIÓ
TELÈFON DE CONTACTE
CORREU ELECTRÒNIC
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
En/Na
que atengui amb càrrec al seu compte núm.

els rebuts que li presentarà LIMNOS.
Atentament,
DNI

però que tenen el seu origen en animals escapats de captivitat,
com son el xibec o l’ànec mandarí de coloracions espectaculars.
Com ja alertàvem els dos últims anys hi ha hagut una major
concentració d’ànecs i fotges al front d’Estany, que hem relacionat amb l’augment de la gent que els dóna pa en aquestes
zones. Per setè any seguit també es manté el dormidor a les
ribes de l’Estany d’esplugabous, uns ocells blancs que veiem en
camps de conreu, als qual aquest any s’han afegit dos martinets
blancs. Com a espècies més destacades hi ha els 5 becadells
sords, nombre màxim detectat de l’espècie a l’Estany; i una gavina menuda, una gavina molt escassa en aigües interiors. Una de
les dades més debatudes de cada any és la presència de gavians
que han presentat unes xifres més elevades que els últims anys:
al voltant dels 1550 gavians i 375 gavines.
També s’ha fet un cens al riu Fluvià on destaca la presència del
dormidor de 52 corb marí gros, 8 cabussets, 2 blauet, 1 agró
blanc. 105 ànecs collverd, un ànec xiulador i 3 ànecs mandarins.
Aquests censos estan organitzats per Limnos però no serien
possibles sense la col·laboració de tots els participants, ja que
és una activitat basada totalment en el voluntariat ambiental.
En el cens de l’illa de Fares al sector de la Garrotxa el cens l’ha
coordinat l’Associació de naturalistes de la Garrotxa (ANGx). Hi
han participat 6 persones.
ESPÈCIE
TOTAL
Ànec Collverd
235
Ànec i oques domèstiques
6
Ànec mandarí
1
Xarxet		
5
Cabusset		
8
Corb marí gros
12
Martinet blanc
2
Esplugabous
214
Bernat pescaire
7
Cigonya blanca
2
Xibec		
1
Fredeluga		
40
Becadell		
1
Becadell sord
5

ESPÈCIE
Rascló
Fotja
Polla d’aigua
Gavina menuda
Gavina vulgar
Gavià argentat
Gavià fosc
Blauet
Mussol
Aligot
Àliga calçada
Esparver vulgar
Xoriguer comú
Falcó peregrí

TOTAL
5
218
24
1
376
1.552
3
2
1
4
1
2
1
1

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
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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«Vindran temps millors»
Director: Phie Ambo. Dinamarca (2014).
95 minuts. Medi Ambient.
Niels Stockholm és un granger de 79 anys
que es dedica a l’agricultura biodinàmica.
Treballa la terra amb la seva dona Rita al
nord de Copenhaguen. La seva filosofia
vital es basa en la idea que l’home i la
terra estan connectats amb l’univers i,
per això, conrea els seus aliments en
estricta sincronia amb el calendari lunar
per aconseguir la màxima harmonia amb
el cosmos.

«Cómo cambiar el mundo. La revolución
no será organizada»
Director: Jerry Rothwell. Canadà, Regne Unit (2014). 106 minuts.
Social, Medi Ambient.
El 1971 un petit grup d’activistes
canadencs va iniciar la seva primera missió
a bord d’un vell vaixell de pesca: aturar
els assajos de la bomba atòmica de Nixon
a Alaska. Aquest va ser el naixement del
moviment mediambiental i la creació
de l’organització global Greenpeace.
L’activisme és desordenat. Les autèntiques
revolucions mai han pogut ser organitzades.
Podran posar-se d’acord en la important
missió de salvar el planeta?
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

