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EDITORIAL

INSOSTENIBILITAT A BANYOLES

Quan vam plantejar-nos el tema editorial d’aquest trimestre, vam pensar que era molt oportú parlar
dels pocs diners i recursos que dediquen els ajuntaments del Pla de l’Estany al medi ambient, sense centrarnos en Banyoles, per evitar incidir sempre en el mateix. A l’hora de redactar-lo, però, ens hem adonat que
teníem material no només per a un editorial, sinó que l’Ajuntament de Banyoles fa tan malament la seva
feina en l’àmbit mediambiental que ens donaria temes per omplir tota la revista. Per raó d’espai, doncs, ens
limitarem a posar sobre la taula les darreres actuacions perpetrades per un equip de govern tan poc
sensibilitzat pel patrimoni natural com per la sostenibilitat del municipi. En altres apartats d’aquest número
de la revista, sobretot en el de notícies, podreu ampliar-ne la informació. Quant a la visió global de la
comarca, potser ho haurem de deixar per a més endavant.
Per començar, els pressupostos en matèria de medi ambient per a 2002 són nuls, ja que darrere els
números de la regidoria s’amaguen temes que tenen poc a veure amb la conservació del medi ambient a la
població, quan el seu eix bàsic és l’Estany, la conservació del qual hauria de ser prioritària. Així, bona part
del pressupost va a temes de residus i a jardineria, i res a conservació de la natura o l’Estany. Una altra
part, és clar, serveix per pagar sous a dos tècnics i un jardiner, que a part de dedicar-se a reunions i
burocràcies diverses, van força descoordinats i treballen d’esquena a l’Estany com a espai natural protegit
pel PEIN, fent volar coloms amb projectes grans i oblidant la importància de defensar les petites
actuacions.. I no parlem del regidor...
D’altra banda, mentre a finals d’any es presentava un projecte de redacció de l’Agenda 21, que se
suposa és per fomentar la sostenibilitat del municipi, es dediquen pressupostos excessius per promoure el
turisme massificat i esportiu a l’Estany, per a un mundial de rem que pot ser més negatiu per a l’Estany que
els JJOO de 1992, per il.luminar esglésies i produir allò anomenat contaminació lumínica,...
Per acabar-ho d’amanir, a principis d’any, es fan dues actuacions a La Draga que poc tenen de
sostenible. Són la tala de vegetació de sotabosc i d’algun arbre a tocar l’àrea de pícnic i una arrancada de
balca i extracció de llod a una bassa artificial. També es permet un abocament d’aigües grises a la riera
Canaleta que alerta els veïns i que sembla de tan complicada solució que s’hi ha de treballar durant mesos
(veieu més informació sobre aquests temes a l’apartat de notícies).
Com a tema etern, però, hi ha el de la neteja dels recs, que deu fer més de vuit mesos que no és més
que una promesa, però que no s’acaba de convertir en realitat. Mentre, els recs van acumulant residus,
fulles i llod, fent perillar el desguàs de l’Estany i afavorint la degradació de les lleres i les vores dels recs de
sortida, sobretot en els trams més allunyats de l’Estany, que sempre semblen els menys prioritaris.
Això sí, el pressupost per a 2002 inclou el soterrament de contenidors d’escombraries o, dit d’una altra
manera, formes d’amagar els residus perquè, encara que hi siguin, “no facin lleig”. També hi ha una
partida per a reforma de fonts, que no hem acabat d’entendre, per la seva manca de sentit. Els aquífers
tenen problemes d’explotació excessiva, a part de contaminació per nitrats, i es veu que es volen arreglar
fonts que, o bé no ragen o la seva aigua no és potable.
És aquesta, la sostenibilitat que es vol promoure a Banyoles? Esperem que a la resta de municipis del
Pla de l’Estany siguin més coherents.
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AMB EL SUPORT DE

REGLAMENT D’ACTIVITATS DE
L’ESTANY (15)

PESCA ESPORTIVA (1)

Com vam dir en el darrer número, publiquem la modificació del Reglament d’Activitats a l’Estany (RAE) referent
a la regulació de la pesca. Per qüestions d’espai, deixarem l’apartat 20.4. (Conservació de les poblacions
piscícoles i de l’entorn natural) i la modificació de l’article 36 (Vigilància) per al proper número.
TRANSCRIPCIÓ DEL TEXT
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data de 9 de
juny de 1998, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
1r.- Modificar els articles 20 i 36 del Reglament d’Activitats
de l’Estany de Banyoles aprovat definitivament en data de 28
de febrer de 1993 i publicat en el BOP de 27 de març de 1993,
en els següents termes:
L’article 20 actual queda suprimit, restant substituït pel
següent:
Article 20.1.-!Pesca esportiva.
La pesca esportiva es practicarà a les zones de pesca controlada, que abarca tot l’Estany de Banyoles, Estany del Vilar,
els seus afluents (rieres) i recs de sortida d’aquests estanys.
En definitiva a tota la zona que forma part del bé comunal de
l’Estany de Banyoles en els termes de l’acord plenari de 28 de
gener de 1993 pel que es va aprovar l’expedient d’alteració de
la qualificació jurídica de l’Estany de Banyoles (Canvi Qualificació 1/92).
Les Zones de Pesca Controlada en el contorn de l’Estany es
decriuen en el plànol de l’Annex 1 que acompanya aquest
Reglament.
La zona de pesca controlada de Banyoles serà gestionada
per l’Associació de Pescadors Esportius del Pla de l’Estany,
en els termes que indiqui l’Ajuntament que l’autoritzarà cada
temporada mitjançant acord de Comissió de Govern i prèvia
petició de la referenciada Associació.
Per a pescar en aquestes Zones de Pesca Controlada és
necessària la llicència d’un dia de durada, personal i intransferible, la qual es podrà obtenir a través de l’Associació de Pescadors Esportius del Pla de l’Estany.
Les úniques limitacions són les que s’indiquen al corresponent Pla Tècnic de Gestió Piscícola, que s’actualitza cada
any.
Article 20.2. El Pla Tècnic de Gestió.
L’Ajuntament elaborarà anyalment el Pla Tècnic de Gestió
que fixarà les limitacions de pesca. La seva confecció (pel que
fa a captura i talles autoritzades) s’haurà de fer cada any, al
començament de cada temporada, després d’una avaluació ràpida de les poblacions
objecte de pesca, i supeditar-lo al resultat
d’aquestes.
En el Pla
Tècnic de
Gestió caldrà especificar:
a) Límit màxim
de captures diàries per pescador. Pel primer
any, es limitarà
a 10 peixos per
dia i pescador.
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b) Les dimensions mínimes de captures. Les que s’estableixen a la normativa del DARP.
c) Els dies setmanals “no-hàbils” per a la pesca. No se’n fixen per al primer any.
d) El nombre màxim de permisos diaris (festius o no) per a
socis i no socis. S’estableix un nombre que no supera el de
llocs de pesca autoritzada: 8 al Vilar i 20 a l’Estany.
e) Tipus d’esquers permesos. Es prohibeix la utilització de
peixos vius com esquer, ja que cal prevenir l’alliberament de
peixos a l’Estany, exòtics o no. La prohibició és extensiva a
peixos pescats prèviament a l’Estany, per tal que no hi hagi
dubte possible per al servei de vigilància.
f) Període hàbil de pesca. De l’1 de març al 15 de novembre.
Article 20.3.- Zones de Pesca Prohibida ( R e f u gis de Pesca).
En el mateix Annex 1 de zonificació es delimiten algunes zones com a Refugis de Pesca. Els refugis de Pesca són refugis
biològics, les zones on és prohibit de pescar, per tal de protegir o fomentar la fauna ictiològica. En aquests indrets queda
totalment prohibida la pesca i repoblació de cap espècie.

OPINIÓ
Tenim aquí el primer exemple de com hauria de ser tot
el RAE, ja que s’especifiquen clarament les normes a seguir, en aquest cas pel que fa a la pesca. Tot i això, una
passejada per l’Estany ens demostra que el compliment
d’aquestes normes deixa molt que desitjar. Només en
els comptats panells informatius on es mostren visualment les normatives del RAE hi consten les zones de
pesca controlada. Però aquí no hi diu res de les sol.licituds de pesca, ni on s’han de tramitar. I l’excusa del “no
ho he vist enlloc” és fàcilment utilitzable. Quant a la gestió de l’Associació de Pescadors, no hem sabut veure
fins ara cap cas de vigilància, però si pescadors tot al voltant de l’Estany, i a vegades fins als recs (en aquests cas
solen ser mainada). Un dels nostres socis fins i tot va
veure un pescador llençant un peix sol o mirallet a un gos
per veure si se’l menjava.
Des de l’Ajuntament de Banyoles ens han dit que estan preparant senyalització per aquest tema, així com
que el Pla Tècnic de Gestió, que segons l’article 20.2
han de redactar ells, s’ha encarregat a l’Associació de
Pescadors. Això sí, amb l’assessorament de la Universitat de Girona i la col.laboració de l’Ajuntament. La senyalització es posaria d’aquí a poques setmanes.
Creiem, però, que ja que es disposa d’un reglament
clar, s’hi hauria d’accedir fàcilment. Així, hi hauria d’haver
prou punts d’informació sobre el lloc on demanar els permisos. A més, s’hauria de facilitar a cada pescador un full
amb la normativa de pesca i el plànol amb les zones marcades, i fer una vigilància efectiva a l’Estany i als recs.
Animem també als lectors a llegir atentament aquestes
normes per poder informar als pescadors que trobin
durant les seves passejades.

CENS D'OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS 2002
AL PLA DE L'ESTANY

OCELLS

Un any més, Limnos ha realitzat el cens d'ocells aquàtics a les zones humides del Pla de l'Estany. Hem agrupat
les zones humides de la comarca en dues. Una de les
àrees censades és l'Estany de Banyoles, el qual inclou
tot l'espai catalogat com a PEIN (Espai d'Interès Natural)
com són els estanyols del seu voltant, els aiguamolls de
la Puda, l'estanyol intermitent d'Espolla i el Pla de Martís.
L'altra zona censada ha estat l'Illa del Fluvià, el tram de riu
Fluvià per sobre de la resclosa de Serinyà. L'Illa del Fluvià
ha estat el segon any consecutiu que s'ha censat.
Aquests censos d'ocells estan molt ben coordinats a nivell de Catalunya i també ho estan amb el cens que es
realitza a totes les zones humides del món, organitzat per
Wetlands International. La metodologia del cens és molt
simple, s'han de comptabilitzar totes les espècies aquàtiques, determinades per una llista, que es localitzin en
una zona humida entre el 10 i el 20 de gener de cada
any. Cal anar molt alerta de no comptar els exemplars
dues vegades, per la qual cosa el cens se sol fer un dia
concret. A l'Estany es va fer el dia 20/1, i a l'Illa del Fluvià
el 19/1, però s’hi han inclòs també espècies poc abundants vistes dins el termini, com són la cotxa blava, el marNom comú

Nom llatí

Estany de Illa del
Banyoles Fluvià
2
3

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

5

98

Martinet blanc

Egretta garzetta

1

4

Bernat pescaire

Ardea cinerea

3

5

Esplugabous

Bubulcus ibis

189

Ànec mandarí

Aix galericulata

1

Ànec blanc

Tadorna tadorna

1

Ànec xiulaire

Anas penelope

2

Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Ànec cullerot

Anas clypeata

1

Xarxet

Anas crecca

2

Morell cap-roig Aythya ferina

189

170

6

Rascló

Rallus aquaticus

2

2

Fotja

Fulica atra

63

13

Polla d'aigua

Gallinula chloropus

11

13

Aligot

Buteo buteo

1

3

Xoriguer

Falco tinnunculus

3

Fredeluga

Vanellus vanellus

116

Xivita

Tringa ochropus

1

Xivitona

Actitis hypoleucos

1

Gavià argentat

Larus cachinnans

1.872

Gavina vulgar

Larus ridibundus

283

Puput

Upupa epops

1

Blauet

Alcedo atthis

1

Cotxa blava

Luscinia svecica

Total
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tinet blanc i la fredeluga. Les espècies que s'agrupen per
dormir s'han de comptar sempre al capvespre, com els
corbs marins grossos, els esplugabous i els gavians.
Un any mes hem d'agrair la participació de molts aficionats que van col·laborar en el cens, i als quals animem a
seguir participant en l'observació de la natura. Aquests
han estat: Pilar Castel, Carles Feo, Georgina Gratacós,
Martí Masó, Assumpció Pararols, Jaume Llorens, Josep
M. Rodriguez, Josep M. Massip, Xavi Serra i Xavi Vila.
Aquest any el recompte d'aus hivernants a l'Estany de
Banyoles ha estat molt més divers i interessant que altres
anys. Ha augmentat el nombre d'espècies d'ànecs, ja
que no només hi ha el collverd, sinó també el cullerot, el
xarxet i el morell cap-roig. Cal destacar la recuperació del
dormidor d'esplugabous a la zona de Can Morgat, que
l'any passat va ser molt poc utilitzat. Al mateix dormidor i
per l'Estany s'ha pogut veure un martinet blanc, molt poc
habitual per la zona. També ha augmentat el nombre de
fotges que s'ha alimentat de les algues del fons de l'Estany, evidenciant la millora en les poblacions de plantes
aquàtiques. Malauradament hem de constatar un augment molt elevat de gavians i gavines a l'Estany, fet que
alimenta el constant debat sobre la seva problemàtica, de
difícil solució.
A l'Illa del Fluvià són molt destacades les observacions
de xivita, ànecs blanc i xiulador i martinet blanc, que han
augmentat la diversitat a l'espai, comparat amb l'any anterior. També cal remarcar la presència d'un ànec mandarí
que estava enmig de l'estol d'ànecs collverd i que es va
espantar al notar la nostra presència. Aquest fet fa pensar
que es tracti d'un individu semisalvatge que provingui del
nord, tot i que la presència d'altres espècies rares i de
granja a la resclosa de Serinyà fan ser prudents al respecte.
Esperem que exercicis com aquest ens siguin d'utilitat
per valorar la conservació de les zones humides comarcals en els propers anys. A la vegada són un element
molt important a l’hora de reclamar
una protecció i gestió més eficaç
a les administracions competents.
Carles Feo

5

1
2.752

322

Corb marí gros

ESCOLA DE NATURA

MES DEL MEDI AMBIENT DE PORQUERES

ESTALVI, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES
Durant els darrers 30 anys, el consum d’energia per
càpita a Catalunya s’ha incrementat en un 59%, i actualment se situa aproximadament en les 3,1 tones equivalents de petroli (Tep) per càpita anuals. D’aquest consum, 800 kg de petroli per persona i any corresponen
només al consum domèstic de la llar.
Cap a un sistema energètic descentralitzat
El sistema energètic actual és centralitzat: l’electricitat
es genera en unes grans centrals (nuclears, tèrmiques,
hidroelèctriques, etc.) des de les quals es distribueix als
usuaris a través de les diferents xarxes.
Aquest sistema consumeix grans quantitats de recursos naturals per produir energia (carbó, petroli, urani,
gas...) i ocasiona greus impactes sobre el medi:
- contaminació atmosfèrica i efecte hivernacle (emissió de gasos com el CO2).
- pluja àcida (gasos que emeten les centrals tèrmiques).
- residus radioactius (residus d’urani).
- contaminació del medi marí (abocaments de
petroli).
- destrucció de sistemes naturals (construcció d’embassaments i línies d’alta tensió).
Un 22% del total de l’energia cremada en una central
tèrmica es perd durant el procés de producció (xemeneia
de la central) i durant el transport d’aquesta fins a l’usuari
final.
Un sistema energètic descentralitzat, basat en petits
generadors d’energia connectats a la xarxa elèctrica que
aportin energia de manera contínua (situats a les escoles, hospitals, habitatges, petites empreses...), garanteix
molt més el proveïment que no un sistema que depèn
d’una única font. Les emissions contaminants són entre
un 70 i un 100% més baixes que en els sistemes convencionals i són més eficients. Probablement, en un futur no gaire llunyà, els sistemes locals de petita escala
proporcionaran més de la meitat de la demanda d’energia, i la resta procedirà de plantes més grans.
Noves tecnologies per a la producció d ’ e nergia
Les tecnologies més avançades es basen en les
energies renovables, que no consumeixen combustibles fòssils ni produeixen contaminació atmosfèrica.
Les principals fonts d’energia renovables són la solar, la hidràulica i l’eòlica.

Energia solar tèrmica
Es basa en l’aprofitament de la
radiació que prové del sol per escalfar aigua o aire. S’utilitza per cobrir
part de les necessitats tèrmiques dels edificis (produc-
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ció d’aigua calenta i calefacció) i per climatitzar piscines.
Actualment es tracta d’una opció viable, tant tècnicament com econòmica. La inversió inicial és superior a un
sistema convencional però s’amortitza en períodes que
van dels 4 als 10 anys.
El sistema és senzill i molts països mediterranis l’utilitzen freqüentment. Curiosament, tot i l’elevada radiació
solar que arriba al nostre país, el seu ús és encara poc
extens.
L’eficiència energètica dels captadors solars a l’hora
d’escalfar aigua és del 66%, molt superior a la dels termòstats elèctrics.

Energia solar fotovoltaica
Les cèl·lules fotovoltaiques permeten transformar la
radiació solar en electricitat. Un sistema de plaques solars
instal·lat a les teulades, d’uns 2 a 5 quilowatts, és suficient per proporcionar més de la meitat de l’energia que
necessita anualment un habitatge mitjà.
L’energia fotovoltaica pot aprofitar-se de dues formes:
• Sistemes connectats a la xarxa.
• Sistemes autònoms (electrificació rural, aplicacions
agrícoles, etc.).
Actualment el cost de l’electricitat generada amb
aquests sistemes és superior als convencionals, tot i que
experimenta una reducció constant a mesura que el
mercat s’expandeix. En emplaçaments relativament allunyats de la xarxa elèctrica és una tecnologia competitiva, i
cada cop a distàncies més petites.
Els habitatges que han instal·lat un sistema solar fotovoltaic poden enviar energia a la xarxa, la qual cosa permet rebre una prima de 60 PTA/kWh, a la qual s’han
d’afegir 6 PTA més del preu de l’energia.
Aquest sistema també funciona a la inversa: si el consum és superior a l’energia generada fotovoltaicament, la
resta s’obté de la xarxa, de manera que el sistema no
necessita bateries.

Energia eòlica
L’aprofitament de la força del vent està molt desenvolupat a nivell tecnològic i és molt competitiu. La producció d’electricitat amb aerogeneradors es realitza tant a
petita escala (petits aerogeneradors en habitatges rurals)
com a gran escala (parcs eòlics).
Les millores tècniques dels últims 20 anys han pro-

duït uns descensos espectaculars del cost dels aerogeneradors i de les plaques solars. Aquest fet ha convertit
l’energia eòlica i la solar en les fonts d’energia que han
experimentat un creixement més ràpid durant els anys
90.
Escola de Natura

LIMNOS

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2002

El passat 26 de gener, vam fer l’Assemblea ordinària de socis d’enguany, amb l’assistència de tretze persones.
En primer lloc, vam aprovar l’acta de l’assemblea de l’any anterior i després vam tractar els punts habituals:
presentació de l’estat de tresoreria a 31 de desembre, resum de les activitats de l’any 2001 i comentari, i aprovació
també, de les propostes d’actuacions i del pressupost per a l’any 2002.
Els socis rebreu, juntament amb La Llúdriga, el detall de les activitats de l’any 2001 i de les propostes
d’actuacions que hi ha per a aquest any. Pel que fa als estats de tresoreria i als comptes de l’Associació en general,
podeu passar pel nostre local a consultar-los en hores de secretaria.
Aquest any, tocava elegir Junta, d’acord amb el que estableix l’article 19 dels Estatuts de Limnos. Ja que el
coordinador, la secretària i la tresorera actuals havien manifestat que no tenien inconvenient a continuar en els
càrrecs respectius i com sigui que no hi va haver cap altra proposta alternativa de Junta, l’Assemblea va acordar
confirmar en els càrrecs que ja ocupaven les següents persones: coordinador, Carles Feo i Quer; secretària, M. Pilar
Castel i Soler i tresorera, Georgina Gratacós i Teixidor. Com a vocals de l’Entitat, l’Assemblea va acordar que hi figurin
les següents persones: Xavier Almanza i Anglada, Josep Gómez i Barri, Moisès Jordi i Pinatella, Xavier Vila i Portella i
Salvador Salvador i Allué.
Pel que fa a les qüestions diverses, entre d’altres, vam aprovar modificar les quotes de socis, que quedaran de la
següent manera per a l’any 2002 i fins que no s’acordi una nova modificació: socis fins a 18 anys, 10 EUR; quota
normal, 20 EUR i socis protectors: 36 EUR.
També vam informar del moviment de socis que hi ha hagut durant l’any 2001 i del total a 31 de desembre, que
era de 123 socis.
Vam confirmar els dies de reunió de Junta per al 2002, que seran, com ja era habitual, cada primer dijous de mes,
a les vuit del vespre.
Després de dues intervencions en el torn obert de paraules, vam acabar l’Assemblea per passar, tot seguit, a fer,
allà mateix, un sopar tots els assistents, on vam poder continuar parlant, d’una manera més distesa, de la molta feina
que comporta la defensa del medi ambient i de la necessitat que hi hagi més persones disposades a col.laborar-hi.

ACTIVITATS
23 d’abril. Parada per Sant Jordi. A la Plaça Major de Banyoles.
28 d’abril. Descoberta d'un tram de riu Fluvià adoptat a l'Illa del Fluvià (Sant Ferriol, Maià de Montcal i Serinyà). Realitzarem una visita als trams de riu adoptats, activitats de descripció de la zona, pesca de macroinvertebrats, valoració de la qualitat
de l'aigua i coneixement de la fauna i la vegetació del lloc. Sortida matinal, es pot portar esmorzar. A les 9 h. a Correus de Banyoles.
Més informació:
Tel. 972 57 44 67
e-mail: limnos@suport.org
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PROBLEMÀTICA AMBIENTAL DELS ESPAIS NATURALS
DOSSIER
DEL PLA DE L'ESTANY i PROPOSTES DE GESTIÓ
Xerrada realitzada en les Jornades de gestió d'espais
naturals organitzades pel Centre d'Estudis Comarcals de
Banyoles els dies 15 i 16/12/01.
La comarca del Pla de l'Estany pot considerar-se
privilegiada, tant pels seus valors naturals i paisatgístics
com per la seva situació estratègica entre la Costa Brava i
el Pirineu. Això li confereix una diversitat d'ambients i
d'hàbitats d'alt valor ecològic els quals tenim l'obligació
moral de conservar de cara a les generacions futures. A
continuació hem realitzat una valoració sintètica de les
amenaces i impactes que afecten els espais naturals de
la comarca i hem afegit tota una sèrie d'actuacions o projectes de cara a la seva gestió, alguns d'ells molt simples i
d'altres que necessiten de grans inversions i esforços.
En l'actualitat, aquest és l'estat, a nivell legal, dels
plans de gestió dels espais naturals declarats protegits al
Pla de l'Estany a partir de la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d'espais naturals, a partir de la qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural per Decret 328/1992, de 14 de
desembre:
•• PEIN
PEIN de
de Rocacorba.
Rocacorba. Pla
Pla especial
especial de
de delimitació
delimitació
aprovat
aprovat definitivament
definitivament (6/4/2000).
(6/4/2000).
•• PEIN
PEIN de
de l'Estany
l'Estany de
de Banyoles.
Banyoles. Pla
Pla especial
especial
de
de delimitació
delimitació en
en aprovació
aprovació inicial
inicial al
al DOGC
DOGC (20/2/2001)
(20/2/2001) ii
encara
encara pendent
pendent d'aprovació
d'aprovació definitiva.
definitiva. Estudi
Estudi de
de Base
Base
per
per al
al Pla
Pla Especial
Especial realitzat
realitzat el
el 1995.
1995.
• Estany d'Espolla. Pla especial de protecció pendent d'aprovació definitiva (aprovació provisional de data
de 11/7/1997).
Dels dos primers encara falta l'aprovació d'un Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge. A més
existeix la Reserva Natural de Fauna Salvatge de
l'Illa del Fluvià declarada per Ordre de 19 de maig de
1992 a partir de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protec-

ció dels animals. En aquest cas, existeix un Pla d'Ús i
Gestió redactat el 27/3/1995, però encara està pendent
d'aplicació.

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL DELS ESPAIS
NATURALS

A
A )) PEIN
PEIN de
de l'Estany
l'Estany de Banyoles
1 . Ocupació del litoral pel turisme i altres activitats recreatives. La massificació del turisme, d'un
turisme poc respectuós amb l'entorn, que fa pícnic fora
de les àrees delimitades, que genera molèsties a la fauna
i provoca l'obertura de camins entre la vegetació de ribera. Les propostes de gestió passen per l'aplicació del
RAE (Reglament d'Activitats de l'Estany) i una major sensibilització mediambiental.
2 . Activitats esportives i recreatives a dins
l'aigua. El piragüisme, el rem, les barques de passeig i
el catamarà de passeig poden afectar la vegetació i la
fauna de l'Estany si s'acosten massa al litoral. Una proposta és la col·locació d'unes boies de delimitació en algunes zones de l'Estany on no es puguin acostar les
barques, i fer complir el RAE.
3 . Realització de proves esportives dins i a
l'entorn de l'Estany. El Mundial de Rem del 2004,
triatlons, duatlons etc. No hi ha regulació.
4 . La pesca esportiva. Degradació de la vegetació
de ribera. La creació del recent vedat de pesca ha
permès controlar molt millor la pesca i reduir els seus
efectes negatius.

Estat de tramitació dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge.
Nom del Pla

Estat

Aprovació

Publicació aprovació

Número

Aprovació

Aprovació

d'aprovació

inicial

inicial al DOGC

DOGC

provisional definitiva

Publicació

Número

aprovació

DOGC

definitiva al DOGC
Clot d'Espolla (*)

En tràmit

21/06/1996

01/07/1996

2224 11/07/1997

Estat de tramitació dels plans especials de delimitació
Nom del pla

Estat

Aprovació

Publicació aprovació

Número

Data

Data

d'aprovació

inicial

inicial al DOGC

DOGC

d'aprovació d'aprovació aprovació
provisional definitiva

Estany de Banyoles En tràmit

22/12/2000

20/02/2001

3331 ?

?

Muntanyes de

Aprovat

23/12/1997

02/02/1998

2569 20/10/1998

8/02/2000

Rocacorba, Puig

definitivament

de la Banya del Boc
Dades: Pàgina web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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Publicació

Número
DOGC

definitiva al DOGC
06/04/2000

3115

La Llúdriga. Primavera 2002. Número 53
11. Manca de connexió amb l'estany d'Espolla, i la resta d'espais naturals
de la comarca.
12. Manca d'una gestió conjunta
de l'Estany. Necessària en molts aspectes com la vigilància, la promoció turística, ordenació de les activitats, el
RAE, el manteniment d'infraestructures,
la senyalització, etc.

B) PEIN de l'Estany d'Espolla.
Pla d'Usall i Pla de Martís
1 . Aïllament de l'espai per infraestructures viàries, urbanitzacions i ampliació del polígon industrial. Problemàtica
per a la dispersió d'amfibis. Especulació
Ampolles, llaunes i altres residus després d’una activitat esportiva al urbanística al Pla d'Usall i al Pla de Martís
bosc de Can Morgat (Estany de Banyoles).
al costat de la variant cap a Olot i de la carretera a Figueres. Cal una declaració de
5 . Introducció d'espècies exòtiques de peixos
sòl no urbanitzable a tot l'entorn de l'espai, i crear passos
per part dels pescadors, les tortugues de Florida, la inva- de fauna viables.
sió de plantes exòtiques com la robínia, l'ailant o els piracants. Les tales de plantacions de pollancres també són
2 . Reducció dels períodes d'inundació de
un problema de gestió.
l'estanyol. Combinació dels efectes de la sobreexplotació dels aqüífers per l'augment dels conreus de rega6 . Infraestructures viàries a l'entorn de l'Es- diu al Pla de Martís-Usall, i la sequera dels últims anys
tany. La carretera de circumval·lació molt concorreguda accentuada pel canvi climàtic.
els caps de setmana, a més del carril bici. Cal limitar la
circulació a l'entorn de l'Estany, convertir la carretera de
3 . Manca de sensibilització dels habitants i
circumval·lació en una via de sentit únic, disminuint el mà- agricultors de l'entorn de l'espai sobre els valors natuxim de velocitat, posant bandes sonores i adequar un rals de l'estany d'Espolla.
carril bici que no signifiqui una agressió al medi.
4 . Manca de connexió amb l'Estany de Banyoles i
7 . Urbanització i enjardinament del litoral, a amb el riu Fluvià al no incloure incomprensiblement la
més d'una artificialització dels recs de sortida
riera d'Espolla que porta les aigües al riu Fluvià.
de l'Estany i de les rieres d'entrada. Tractament
de la vegetació de l'Estany com la d'un parc o jardí urbà.
8 . Dessecació de les zones humides de l'entorn de l'Estany. La
sobreexplotació de l'aqüífer, dels estanyols (com l'estanyol de Can Cisó) i les
rieres d'entrada a l'Estany per regar els
terrenys de regadiu provoquen una disminució del nivell freàtic, afectant la vegetació d'aiguamolls. A més han intentat de
reblir alguns estanyols amb runes, com
és el cas de l'estanyol Nou i el Pin-Pon.
9 . Eutrofització de les aigües
dels estanyols i de l'Estany pels purins dels camps de conreu de l'entorn,
com a l'estanyol del Vilar.
1 0 . Risc d'incendi a la zona f o restal del municipi de Porqueres.
Manca de plans de gestió i millora forestal.
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Cotxes, bicicletes i vianants compartint espai en la carretera de
Circumval.lació de l’Estany de Banyoles, a Porqueres.

C ) PEIN de Rocacorba

zona amb la retolació prevista al Pla d'ús i gestió podria
ser una solució simple.

1 . Manca de planificació i gestió forestal. No
hi ha cap Pla tècnic de gestió i millora forestal. Els aprofitaments forestals dins el PEIN s'han accelerat prèviament a l'aprovació de la delimitació definitiva provocant
una proliferació de pistes forestals i una explotació forestal nefasta, ja que, les restes de brancatge no es trituren
ni es treuen sinó que es deixen al costat mateix de les
pistes forestals. Això genera un risc d'incendi elevat i un
incompliment greu de les normes dels aprofitaments
forestals. A més ha comportat l'afectació de camins a peu
tradicionals d'accés als colls i turons de la serra de
Rocacorba.

5 . No estan
Reserva.

ben definits

els límits de la

E ) Estanyols de Sant Miquel de Campmajor
1 . Dessecació i rebliment dels estanyols. Intensificació agrícola, canvi dels conreus de secà a regadiu. Sobreexplotació dels aqüífers i directament dels estanyols.
2 . Contaminació de les aigües per purins.

2 . Manca de senyalització i campanya de divulgació dels valors de les Muntanyes de Rocacorba.
Desconeixement de la protecció de la zona per part dels
usuaris.
3 . Degradació de les pistes i de l'entorn per
l'activitat de motos de cros als accessos a les Muntanyes de Rocacorba. Cal l’aplicació de la Llei d'Accés
Motoritzat al medi natural.
4 . Falta d'una connexió biològica amb espais
naturals de similars condicions com el Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), o espais propers
com el PEIN de l'Estany de Banyoles.

Propostes de gestió: Desenvolupament d'un Pla tècnic de gestió i millora forestal. Això preveu ajuts als propietaris amb subvencions a l’hora de realitzar els plans
tècnics forestals.

3 . Nul·la protecció de l'aqüífer superficial i
encara menys del subterrani. Està fora del PEIN
tot i formar part del mateix sistema hidrogeològic que
l'Estany.
4 . Manca d'un connector biològic amb l'Estany
de Banyoles, i el riu Fluvià.

F ) Riu Terri
1 . Creixement urbanístic al llarg de la carretera Olot-Banyoles.
2 . Contaminació de les aigües per abocaments d'aigües residuals urbanes, industrials i
ramaderes.
3 . Barreres físiques al pas de la fauna migradora cap a l'Estany, com les anguiles, etc. Cal evitar
el pas d'espècies exòtiques introduïdes cap al riu Ter,
sobretot de peixos.

D ) RNFS de l’Illa de Fluvià
1 . Manca d'un pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge que impliqui una gestió de
l'espai. Està redactat des del 1995, antic i desfasat, no
s'ha portat a la pràctica. Abandonament
considerable en la gestió i inversió nul·la.
No hi ha senyalització dels límits de l'espai.
2 . Espècies introduïdes, sobretot
fauna domèstica.
3 . Tales de les plantacions de
pollancres. Tot i ser recomanable la substitució de les pollancredes pel bosc de ribera original, aquestes tales han de ser
controlades, regulades i a trams, buscant
el manteniment de boscos vells per no
perjudicar espècies com el picot garser
petit.
4 . Pesca i caça furtiva a l'interior
de la Reserva o als terrenys limitants. Molèsties a la fauna nidificant o
hivernant de la zona. La senyalització de la
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Granja de vaques, amb un dipòsit de fems obert del qual en surt un
rierol de purins.

PROPOSTES DE GESTIÓ
1 . El projecte Life: "Restauració dels ambients
aquàtics de Porqueres i de l'Estany de Banyoles".
Aquest projecte presentat a la Unió Europea pels Ajuntaments de Banyoles i de Porqueres, amb la col·laboració
de la UdG i altres entitats, és el punt central on es concentra la inversió prevista al PEIN de l'Estany de Banyoles. Aquest projecte preveu una sèrie d'actuacions sobre l'Estany de cara a conservar els hàbitats i espècies
d'interès comunitari. L'actuació es realitzarà a tres nivells:
• Gestió de l'hàbitat: Creació de llacunes, compra de
terrenys,...
• Campanya de sensibilització ambiental. Creació d'una xarxa d'itineraris, edició de material,...
• Creació d'un Òrgan de Gestió per a l'Estany de
Banyoles, en el qual s'ha implicat la Generalitat compromesa a redactar el Pla especial de protecció, la revisió del
RAE,...
En cas que aquest projecte no sigui acceptat, seria
interessant anar desenvolupant-lo per fases buscant altres formes de finançament. No es pot acceptar que la
presentació d'aquest projecte justifiqui que no hi hagi
cap altra inversió a l'Estany, o justifiqui algunes agressions a l'entorn de l'Estany que els mateixos ajuntaments estan promovent incomprensiblement. Si per segon any no s'adjudica el projecte caldrà que els ajuntaments demostrin les seves bones intencions amb fets,
cosa que encara ara, no han fet.
2 . El Tractat Ramsar. El tractat Ramsar i el llistat de
Zones Humides d'Importància Internacional té com a
principal finalitat la protecció de les zones humides i
assegurar-ne la conservació, basant-se en la importància
dels processos ecològics i hidrològics, i en la riquesa de
flora i fauna que posseeixen. La inclusió de l'Estany de
Banyoles dins aquest tractat seria una etiqueta de
qualitat per a un espai natural poc valorat per la població
local, que veuria reconeguts els seus valors a nivell
internacional i que impliquen l'aplicació d'una estratègia
de gestió sostenible per aconseguir l'ús racional (sostenible) a llarg termini de l'espai.
3 . Declaració de Parc Natural. Moltes de les
amenaces i impactes sobre aquests espais naturals es
podrien solucionar de forma fàcil amb una correcta
senyalització, una bona campanya de sensibilització i la
creació de corredors biològics. A més en el cas de l'Estany cal una vigilància de les activitats que s'hi desenvolupen, això implica una gestió conjunta de l'espai per part
dels dos municipis implicats i una planificació global dels
usos permesos al seu litoral. Cal que Porqueres aprovi
un Reglament d'activitats com el de Banyoles i l'aplicació
dels Plans especials de protecció i gestió. La figura dels
PEIN no preveu la creació d'òrgans de gestió, ni una
inversió important de diners, per això cal buscar fórmules
de gestió alternatives. També creiem que un sistema
hidrològic tan singular com el de l'Estany, únic a la Península i de gran valor paisatgístic, mereix un grau més alt de
protecció i reconeixement. Tot això, pot quedar englobat
en una figura de protecció com la del Parc Natural que
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encaixa perfectament a la definició i que pot actuar de
marca turística per a la comarca del Pla de l'Estany.
La definició de Parc Natural ens va a la mida: "Són els
espais naturals que presenten valors naturals qualificats,
la protecció dels quals es fa amb l'objectiu d'aconseguirne la conservació d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat dels seus
habitants".
La proposta de Parc Natural s'ha planificat incloent les
zones PEIN de Banyoles i Rocacorba i la RNFS de l'Illa
del Fluvià. Complementàriament caldria la creació de Reserves Naturals parcials als Aiguamolls de la Puda, estanyols de Can Cisó, Amaradors-Lió, zona de sota l'església de Porqueres i Font del Rector, Estany d'Espolla, i alguns estanyols de Sant Miquel de Campmajor (E. negres, Coromina i Tres Creus) i la creació de Reserves Naturals per a la protecció de la llúdriga als rius Ser i Fluvià.
Aquest Parc Natural podria canviar el rumb d'una comarca abocada a convertir-se en ciutat dormitori de Girona amb el perill de perdre la identitat pròpia. Gaudir de la
satisfacció que suposa col·locar la comarca i l'Estany en
el lloc on els correspon: com un dels espais més interessants i singulars del país i també com a motor del desenvolupament industrial, turístic, social, i cultural de la ciutat
de Banyoles i comarca.
Banyoles, 15 de desembre de 2001

Carles Feo i Quer
Coordinador de LIMNOS

Dos abocaments, un de residus sòlids i un
altre de claveguera, a la riera Canaleta
(Banyoles), que desemboca al riu Terri.

CITACIONS DE FAUNA

COMUNICACIONS D’OBSERVACIONS

Aquest hivern que ha acabat ens ha deixat un bon regust de boca, amb una gran varietat d'observacions amb
les quals hem pogut gaudir un cop més dels fantàstics
espais naturals de la nostra comarca. El major exemple
d'aquest fet són les dades del cens d'ocells hivernants
de l'Estany i de l'Illa del Fluvià que trobareu en aquest
mateix número de La Llúdriga, i que no hem inclòs en el
recull de citacions. Cal destacar la gran varietat d'ocells
aquàtics, amb espècies com l'agró blanc, l'ànec blanc, l'ànec mandarí, xarxets i cabussons. Com a excepcional
l'estada de 31 dies que va fer un cabussó emplomallat a
l'Estany, durant els quals va mudar el plomatge hivernal.
Altre cop s'ha recuperat l'ús del dormidor d'esplugabous
de l'Estany, tot i que amb menys exemplars que altres
anys, i que només ha durat un mes i mig. De nou hem de
celebrar l'observació d'una espècie no citada a la comarca, la cotxa blava, un bonic animal difícil de veure, i que
una vegada més hem d'agrair al bon ull i coneixements
d'en Josep Maria Massip. També han quedat recollides
les primeres dades de les espècies migradores i estivals
com el milà negre, xarrasclets, ànecs cuallargs, o la primera observació d'oreneta a la comarca del dia 12/3/01.

Esplugabous (Bubulcus ibis). El dormidor de la zona
de la desembocadura de la riera d'en Morgat ha estat funcionant des del dia 25/12/01 (CFQ i XVP), amb tres
exemplars, fins al dia 14/2/02, amb un màxim observat
d'individus de 208 exs. Durant aquests mesos són habituals en els nostres camps de conreu.

Cabusset (Tachybaptus ruficollis). Entre 1 i 2 exs. a la
zona de Lió entre el 22/12/01 i el 7/3/02 (diversos observadors).

Ànec xiulador (Anas penelope). L'exemplar mascle
vist des del 12/11/01 a la zona sud de l'Estany, a la sortida de les regates, s'hi està fins el 28/12/01 (CFQ, JLB,
XVP,...). 2 exs. a l'Illa del Fluvià del 19/1/02 al 27/1/02
(CFQ, XVP).

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus). 1 ex. a la
zona nord de Can Morgat el 18/12/01 (CFQ). 1 ex. mudant a plomatge estival a l'Estany del 8/2/02 al 9/3/02
(CFQ, GGT, JRG, PCS, XVP). 1 ex. a l'Estany amb plomatge hivernal entre el 23/2/02 i el 27/2/02, que coincideix amb l'altre en plomatge estival. Durant uns dies hi ha
2 exs. a l'Estany (CFQ).
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis). 2 exs. a la
zona de la caseta de fusta volant el 29/1/02 (JLB). 1
ex. a devant Can Morgat, a l'Estany de Banyoles, el
12/2/02 i 1 ex. a la zona sud de l'Estany el 7/3/02
(CFQ).

Martinet blanc (Egretta garzetta). 4 exs. a l'Illa del Fluvià del 29/12/01 al 19/1/02 (XVP, CFQ). 1 ex. al dormidor
de Can Morgat el 16/1/02 (CFQ). 1 ex. volant sobre la Vila Olímpica de Banyoles el 17/1/02 (JLB).
Agró blanc (Egretta alba). 1 ex. a l'Illa del Fluvià o de
Fares el 27/1/02 (CFQ).
Bernat pescaire (Ardea cinerea). Es manté l'exemplar
dels camps de Porqueres a tocar l'Estany durant tots
aquests mesos. 11 exs. en migració volant sobre l'Estany i parant sobre els arbres de la riba el 4/3/02 (CFQ).
Ànec blanc (Tadorna tadorna). 1 ex. mascle a l'Illa del
Fluvià del 19/1/02 al 27/1/02. 1 ex. a la part nord de l'Estany el 3/2/02 (CFQ).

Ànec griset (Anas strepera). 5 exs. a la zona nord de
l'Estany el 24/12/01 (CFQ). 2 exs. a la part nord de l'Estany de Banyoles el 21/2/02 (CFQ).
Xarxet comú (Anas crecca). 11 exs. al balcar de l'Illa del
Fluvià el 19/12/01 (CFQ). 2 exs. a l'Illa del Fluvià el
23/12/01 (diversos observadors). 6 exs. a l'Illa del Fluvià
el 25/12/01 (JPS i PCS). 3 exs. a l'Illa del Fluvià el
5/1/02 i 8 exs. el 9/2/02 (CFQ). 5 exs. a
l'Estany i un altre a l'estanyol de la Cendra
el 24/12/01 (CFQ).
Ànec cuallarg (Anas acuta). 18 exs.
a la part nord de l'Estany el 21/2/02
(CFQ). Probablement era un grup que
es va veure volant sobre la variant a La
Banyeta el vespre del 20/2/02 (GGT).
1 ex. femella a la part nord de l'Estany el 26/2/02 (CFQ).
Xarrasclet (Anas querquedula). 3
exs. a la zona nord de l'Estany el
12/3/02 (CFQ).

Ànec blanc
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Ànec cullerot (Anas clypeata). 1
ex. femella enmig dels collverds al lòbul nord de l'Estany de Banyoles del
3/1/02 al 9/2/02 (PCS, CFQ, GGT,
MMJ, APB, JRG, JMG, XSD). 8 exs. a la
part nord de l'Estany el 21/2/02 i 3 exs. el

23/2/02 (CFQ). 6 exs. a l'Estany el 24/2/02 (CFQ, XVP).
6 exs. a la zona nord de Can Morgat el 7/3/02 i 4 exs. a
Lió el 12/3/02 (CFQ).

Becada

Morell cap-roig (Aythya ferina). 6 exs. a la zona nord
de l'Estany del 18/12/01 al 10/1/02 (CFQ, JPS, PCS,
XVP). 4 exs. al nord de l'Estany el 13 i 14/1/02; i 5 exs. a
la part nord de l'Estany de Banyoles el 21/2/02 (CFQ). 1
ex. femella a la part nord de l'Estany el 23/2/02 (CFQ). 2
exs. a la zona sud de l'Estany el 9/3/01 (CFQ, PCS,
JPS).
Milà negre (Milvus migrans). 1 ex. volant sobre el riu
Fluvià a la resclosa de Serinyà el 3/3/02 (CFQ). Primera
observació prenupcial.
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus). 2 exs., mascle i
femella, per separat al Pla de Martís el 24/12/01 (CFQ).
Falcó peregrí (Falco peregrinus). 1 ex. a l'Illa del Fluvià
el 23/12/01 (diversos observadors). 1 ex. a sobre el turó
d'Espinassors a Rocacorba, el 2/2/02 (XVP, TMA, XTR).

Griva (Turdus viscivorus). 1 ex. en uns camps abans
d'arribar al molí del Castell de Roca (Sant Miquel de
Campmajor), el 6/1/02 (XVP).

Fredeluga (Vanellus vanellus). Molt estesa per tota la
comarca, destaquen els 116 exs. al Pla de Martís del
13/1/02 (XVP).

Mallerenga emplomallada (Parus cristatus). 1 ex. a
prop del Coll Saposa, a Rocacorba, el 2/2/02 (XVP, XTR,
TMA).

Becada (Scolopax rusticola). 1 ex. volant per la variant
de Banyoles el 5/1/02, quan fosquejava (MSF i PFL). 2
exs. a l'Illa del Fluvià, a la riba de Serinyà, el 9/3/02 (JRR).

Botxí (Lanius meridionalis). 1 ex. al Pla de Martís del
5/1/02 al 9/2/02 (CFQ i BGE).

Valona (Tringa glareola). 1 ex. a l'Illa de Fluvià el 2 i el
9/2/02 (XVP, TMA, XTR).

Pardal roquer (Petronia petronia). 3 exs. enmig d'un
estol de pinsans i verdums al Pla de Martís el 18/1/02
(CFQ). 1 ex. al pont sobre el riu Ser de l'Illa del Fluvià el
9/3/02 (JRR).

Xivitona ((Actitis
hypoleucos).
1 ex.
la resclosa
de
Xivitona
Actitis hypoleucos
). 1 ex.
a la aresclosa
de SeriSerinyà
el 12/1/02
(XVP).
nyà
el 12/1/02
(XVP).
Puput (Upupa epops). Diversos exemplars hivernants a
la zona entre el Castell de Porqueres i el càmping El Llac
el 26/1/02 (MMJ), al Pla de Martís el 18/1/02 i el 3/3/02
(CFQ), a l'estanyol de la Cendra el 24/1/02 (CFQ, OCV,
XVP) i a Vilauba (Porqueres), el 24/12/01 (XVP).
Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. a l'estanyol de Montal el 21/12/01 (CFQ, OCV). 1 ex. mascle a
la pollancreda de la riba de Serinyà del riu Fluvià, el
9/2/02 (CFQ). 2 exs. mascles a l'Illa del Fluvià el 9/3/02
(JRR).
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris). 2 exs. a l'Illa del
Fluvià el 23/12/01 (diversos observadors). 1 ex. volant
als cingles de Rocacorba el 24/12/01 (XVP).
Merla d'aigua (Cinclus cinclus). 1 ex. vist diverses
vegades al riu Terri, al Molí de Borgonyà, durant els
mesos de desembre i gener d'aquest hivern (AES).
Cotxa blava (Luscinia svecica). 1 ex. entre l'església
de Porqueres i Can Cisó el 13/1/02 (JMG). Primera observació de l'espècie per la comarca.
Teixidor (Remiz pendulinus). Algun exemplar sentit
cantar als aiguamolls de la Puda, fent anellament, el
21/12/01 (OCV). 2 exs. al canyissar de l'Hort del Castell a
Porqueres el 30/12/01 (CFQ).
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Pinsà comú (Fringilla coelebs). Uns 300 exs. en uns
camps de Melianta el 25/12/01 (XVP).
Pinsà mec (Fringilla montifringilla). 2 exs. als aiguamolls
de la Puda, entre pinsà comú, el 21/12/01 (OCV). 1 ex. a
l'Illa del Fluvià el 9/3/02 (JRR).

Altres observacions:
Visó americà (Mustela vison). 1 ex. al carrer de la Indústria (Banyoles), sota un cotxe, la nit del 24/12/01. 1
ex. a l'Estanyol del Vilar el 7/2/02 i 1 ex. sota les palanques dels Amaradors el 15/3/02 (CFQ). 1 ex. al riu Matamors a Borgonyà el 6.2.2002 (LRO).
Geneta (Genetta genetta). 1 ex. mort atropellat a la carretera de Banyoles a Melianta el 14/1/02 (JBS).
Observadors: AES= Albert Escriu, APB= Assumpció
Pararols i Badia, BGE = Bienvenido Gómez i Esteban,
CFQ= Carles Feo i Quer, GGT= Georgina Gratacós
Teixidor, JBS= Jordi Bustins Sararols, JLB= Jaume Llorens
i Bach, JMG= Josep Mª Massip i Gibert, JPS= Joan
Pontacq i Seguranyes, JRG= Josep Mª Rodríguez García,
JRR= Jose Luís Romero Romero, LRO= Lluís Robirola,
MMJ= Martí Masó Juanmiquel, MSF= Mercè Sánchez-Frou,
OCV= Oriol Clarabuch Vicent, PCS= Pilar Castel i Soler,
PFL= Ponç Feliu i Latorre, TMA= Teresa Mach, XSD = Xavi
Serra i Dalmau, XTR= Xevi Triadó, XVP= Xavi Vila i Portella.
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NOTÍCIES
Amb les pluges que tant estem agraint aquesta
primavera, seran molts els cargols que decidiran sortir
dels seus caus a la recerca d’humitat. A les nostres
contrades n’hi ha moltes més espècies de les que
podem pensar en un principi. Aquí en tens uns
quants (Els noms a la penúltima pàgina).
Estassada a l’Estany de
Banyoles. A principis d’any,
l’Ajuntament de Banyoles va
fer dues actuacions molt
negatives per a l’ecosistema de l’Estany de Banyo1
les, ambdues molt properes
en el temps. Una va ser, amb
l’excusa d’un problema amb el sistema de reg de La
Draga, l’estassada de les balques que creixen en les
basses artificials del parc de La Draga, i que sovint serveixen de refugi a la fauna de l’Estany. Amb el moviment
de llods, va fer pudor diversos dies, a part de presentar
un aspecte molt degradat fins que han començat a sortir
els nous brots. En tractar-se d’una zona enjardinada, només vam fer saber a l’Ajuntament que no ho trobàvem
bé.
L’altra va ser l’estassada del sotabosc en la zona de bosc
de ribera entre La Draga i el camí que porta a la Caseta
de Fusta, amb l’excusa d’eliminar els esbarzers. A part
d’eliminar la vegetació, van “caure” alguns arbres degut
al pas de la maquinària, i se’n van tallar d’altres més petits. Tot plegat sense comptar amb el permís dels forestals, que era necessari en tractar-se d’una zona de PEIN
(Pla d’Espais d’Interès Natural). Limnos va informar al
DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya), a part de dir a l’Ajuntament
que l’estassada no era oportuna, ja que afavoreix el
creixement de romagueres. Finalment, la cosa va acabar
amb una amonestació dels Forestals, mentre els nous
esbarzers comencen a rebrotar amb força, en veure’s
lliures de competència.
Surt a exposició pública
l'estudi d'Impacte Ambiental del Polígon industrial
de Melianta. El
2
passat mes de març, va sortir a exposició pública l'Estudi d'Impacte Ambiental de l'ampliació
del Polígon industrial de Melianta. Recordem que Limnos va presentar, juntament amb els Naturalistes de Girona, al·legacions a aquest projecte per aturar-lo. Malauradament el projecte ha tirat endavant i l'aprovació de
l'E.I.A. és l'últim pas. L'E.I.A. és un estudi molt senzill on
es recullen els valors naturals i ambientals de la zona
afectada. En aquest cas, és limita a fer un recull sobre
l'estany intermitent d'Espolla i les sorgències que ja existeixen. A més fa un balanç dels impactes i afeccions que
causaran les obres sobre la geologia, hidrologia, vegetació i fauna de la zona. Sobre els impactes, coincideix
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amb Limnos en afirmar que hi ha un fort impacte sobre la
fauna en accentuar l'efecte barrera i que caldria la construcció d'una depuradora per Melianta, entre altres coses. La feina a partir d'ara serà fer el seguiment de les
obres del polígon i assegurar-nos que es compleixen
les compensacions i normes que estableix l'E.I.A., que
teòricament ha de controlar un tècnic mediambiental.
Ens posarem en contacte amb l'Ajuntament de Fontcoberta per exigir el compliment de les recomanacions
realitzades en l'Estudi, com ara controlar els moviments
de terres, realitzar passos de fauna, l'adequació de les
zones verdes i equipaments, etc.
La riera Canaleta sembla una claveguera. Diversos veïns del barri de Canaleta s’han
posat en contacte amb Limnos des de fa ja
alguns mesos demanant-nos col.laboració
per solucionar un abocament d’aigües residuals a la riera Canaleta.
Ho vam explicar a la Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Banyoles i
ens van dir que estaven treballant en
aquest problema, i que semblaria que en
3
algunes obres entre el Club Natació Banyoles i la riera Canaleta s’hauria connectat
per error alguna claveguera al col.lector d’aigües pluvials
que desemboca a la part alta de la Canaleta.
L’abocament, realment espectacular, s’ha vist afavorit
per la sequera dels darrers mesos. Així, els primers líquids que arribaven a la riera provenien del col.lector
contaminat (la riera anava seca en el tram fins al pont que
connecta els barris de Mas Palau i Canaleta). En no ser
diluïts per l’aigua, la pudor i el color deixaven prou evident el seu origen.
Tant alguns veïns com nosaltres, hem estat reclamant
una solució ràpida a l’Ajuntament, que s’excusa dient
que és molt laboriós localitzar el punt d’abocament, amb
la qual cosa el problema s’ha anat allargant fins les primeres pluges de primavera, que esperem no acabin diluint
el problema, sense solucionar-lo.
És evident que no és gens positiu que passin fets com
aquest, o com els abocaments de residus sòlids que
també abunden als marges de la riera, ja que són utilitzats algunes vegades com a excusa per soterrar recs i
rieres, i fan perdre els seus valors naturals.
En dates similars, també uns veïns van denunciar un
altre abocament, aquest ja al Terri, però encara en el municipi de Banyoles, que va provocar la mort de gran
quantitat d’hortalisses d’uns camps, ja que portava productes àcids. També es va veure afavorit per la manca de
precipitacions.

4

Limnos demana explicacions a la
regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Banyoles per unes
obres en una zona protegida. L'Ajuntament va donar permís per una obra menor a un
particular de la urbanització de
la Fontpudosa. Aquest propietari va aprofitar per ampliar els
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terrenys i ocupar amb un moviment de terres i un mur
uns terrenys que estan catalogats d'especial protecció
de l'Estany dins el planejament urbanístic. Per això,
aquestes obres incompleixen la normativa legal. Podem
afirmar que: o l'Ajuntament va donar el permís sense
coneixement de la situació de les obres, un fet lamentable, o el propietari l'ha interpretat de forma incorrecta,
conscient o inconscientment, fet encara pitjor. El que és
evident és que hi ha una irregularitat i que l'Ajuntament
ha d'actuar. S'ha exigit la prohibició de més obres, la restauració de la zona i una explicació dels fets. De moment
no s'ha rebut resposta. Limnos ha al·legat els fets per
l'afectació d'una zona protegida, perquè suposa un precedent i per tant que la resta de veïns podrien fer el
mateix i perquè paisatgísticament afecta la línia entre la
zona urbana i la zona protegida, visible des del camí dels
Prats. De què serveix un planejament urbanístic si s'incompleix?. Encara hi ha gent que es pensa que un espai
protegit dins un planejament urbanístic és una reserva
de terrenys per poder-hi construir al cap dels anys. De
mica en mica i sense fer fressa ens estan menjant l'Estany, el patrimoni natural i la nostra terra, la de tots.
Limnos adopta dos trams
del riu Fluvià dins el Projecte Rius. Limnos ha sol·licitat l'adopció de dos trams
5
de riu, de 500 metres consecutius, en els municipis de Sant
Ferriol i Serinyà, a la zona coneguda com l'Illa del Fluvià o
de Fares, entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany. De moment l'adopció només implica la realització de dues visites al riu a l'any. En aquestes visites s'han de prendre
unes dades sobre la zona, observar la fauna, mesurar la
qualitat de l'aigua amb uns indicadors de pH, nitrats i duresa, etc. És una excusa perfecte per realitzar una excursió al riu, per conèixer la zona i per valorar el seu estat de
conservació. La feina no és complicada i a més, és molt
didàctica, i es pot combinar amb altres activitats com neteges de la llera, anellament d'ocells, pesca de macroinvertebrats aquàtics, etc... Aquest projecte que iniciem
esperem que compti amb el suport dels socis de Limnos
i que engresqui a més gent. Si aquest tema funciona,
ens plantejaríem d'adoptar un tram de riu que estigui en
males condicions o contaminat, en algun altre riu com ara
el Terri, el Matamors, les rieres de Vilademuls, etc.
Les
activitats
de
Limnos pel Dia M u n dial de les Zones
Humides
són
un
èxit. La xerrada sobre
ocells de la comarca del
dia 15 de febrer va tenir
6
molta acceptació per part
de la gent, que a més, va
participar en la penjada de caixes niu del diumenge 17.
En la xerrada vam repassar amb diapositives els ocells
més comuns de la comarca, sobretot de zones humides,
i també vam parlar de l'anellament a la comarca, sobre les
espècies, resultats, dades curioses, etc. Esperem po-
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der repetir aquestes xerrades de forma regular; ha estat
una bona experiència. La penjada de caixes niu, tot i el
mal temps, va comptar amb una desena de participants
que van penjar unes 10 caixes niu al voltant de l'Estany.
Aquestes caixes niu van ser construïdes de forma voluntària per membres de Limnos, gràcies a la col·laboració del Grup d'Anellament de Calldetenes, que té un
taller de fusteria muntat expressament per fer-les, de forma gratuïta, a Osona. Us informem que podeu
adoptar una caixa niu i fer-vos-en càrrec, n o més us heu de posar en contacte amb nosaltres. Es tracta de fer el seguiment de les caixes i mirar
quina espècie hi cria. Si podem, anellarem els polls un
cop crescudets. Malauradament a hores d'ara ja sabem
que una de les caixes ha desaparegut; esperem que la
resta aguanti fins l'estiu. De moment s'han esgotat totes
les caixes niu de Limnos, esperem poder-ne fer més per
a l'any que ve. Les caixes niu han de servir per oferir un
espai per criar davant la falta d'arbres vells i boscos madurs a l'entorn de l'Estany. Esperem els resultats amb
il·lusió per continuar la campanya de caixes niu, i fer-ne
una activitat habitual de Limnos de cada any. Per això
ens calen col·laboradors, també!
Limnos participa en les II Jornades
catalanes per una nova cultura de
l'aigua. Les jornades organitzades per la
Xarxa per una nova cultura de l'aigua es van
celebrar a Barcelona el 2 de març de 2002
amb una elevada participació. Una primera
part de les jornades va comptar amb la presència de científics, professors d'universitat i membres de grups ecologistes que van
exposar de forma molt entenedora la problemàtica del Pla Hidrològic Nacional, el seu
efecte sobre la qualitat de l'aigua, sobre el
Delta de l'Ebre i els seus habitants. En una
7
segona part es van crear diversos grups de
treball per debatre temes com el delta de l'Ebre, el
transvasament de l'Ebre, la gestió de l'aigua, l'economia
relacionada amb el rebut de l'aigua, els embassaments
del Pirineu, entre altres. Limnos va participar en el grup
de treball sobre la contaminació d'aqüífers i el transvasament del Roine, on es va exposar la problemàtica de la
contaminació per purins al Pla de l'Estany i les possibles
implicacions del PHN a la comarca, com la presa d'Esponellà. Molta presència d'ecologistes, sindicats, polítics,
estudiants i gent sensibilitzada per la problemàtica de
l'aigua. Tots els assistents van ésser convocats a la manifestació contra el PHN i per una Nova Cultura de l'Aigua
del dia 10 de març.
Multitudinària manifestació a
Barcelona per una Nova
Cultura de l'Aigua i contra el Pla Hidrològic Nacional. Segons l'organització, entre 300.000 i 400.000
persones van participar en la
8
manifestació del dia 10 de març
a Barcelona per reivindicar una alternativa al model actual
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de gestió de l'aigua i per frenar l'aplicació del Pla Hidrològic Nacional. Multitud d'autocars provinents d'arreu de
la Península van reivindicar la problemàtica concreta de
cada zona. Hi havia gent dels Pirineus, navarresos i bascos contra els embassaments d'Itoiz, Santaliestra i un
llarg etcètera de barreres monstruoses que ofegaran per
sempre valls fèrtils i espais naturals meravellosos. També
gent de Màlaga i de tota Andalusia reclamant una millor
gestió de l'aigua i que no els facin més regadius insostenibles a les seves terres àrides. De Madrid fins l'Aragó,
per defensar l'Ebre de les múltiples agressions. Evidentment va venir tota la Plataforma en Defensa de l'Ebre,
que va tenyir de blau els carrers barcelonins, rebutjant el
PHN. Per fer-nos una idea del volum de gent participant,
volem comentar que els membres de Limnos que hi van
assistir encara no s'havien mogut de la Plaça Catalunya

quan la manifestació ja havia arribat al final i s'havien fet
els parlaments. Per sort van poder escoltar-los repetits
altre cop al segon final de la manifestació. Tot això enmig
d'un ambient festiu, reivindicatiu i sense violència, tal
com ha de ser.

9

Model de retolació per a l’estany de
Banyoles. Vam enviar a l’Ajuntament de
Banyoles diverses fotografies dels plafons
informatius que s’han instal.lat a la Via Romana del Capsacosta, com a model de sistema informatiu resistent i fàcilment integrable al medi. Aquests plafons utilitzen bàsicament l’alumini gravat i el ferro, a part de
pedra artificial.

VERD I NEGRE
Verd

Negre

Per l'actuació de l'Ajuntament de Porqueres, que ha
col·locat una tanca bastant integrada a l'entorn, al costat de la
carretera de circumval·lació de l'Estany des de la Font del
Rector. Això ha evitat l'aparcament i el pícnic en aquest tram.
També és un element de seguretat pels vianants que passegen, que fins ara havien de passar per sobre la carretera. Hem
d'animar a l'Ajuntament de Porqueres perquè acabin de posar
la tanca fins a Can Cisó, ja que on queda per fer hi segueixen
aparcant i s'hi fa pícnic. Malauradament, l'Ajuntament també
preveu fer unes estassades aquí mateix, cosa que no creiem
recomanable. Esperem que aquest verd no es converteixi en
negre a la propera Llúdriga.

• Per a l’Ajuntament de Banyoles. Per la seva lentitud
a l’hora d’atacar el problema de l’abocament a la riera Canaleta, encara per solucionar, amb l’impacte negatiu que suposa
per al medi natural de la riera.
• Per a l’Ajuntament de Banyoles. Per la seva nul.la
gestió de l’Estany de Banyoles, on les poques actuacions que
està fent són totalment impròpies d’una zona natural protegida
i no fan altra cosa que afavorir la proliferació de vegetació
aliena a una zona humida.

10

ELS HAS RECONEGUT?

CARGOLS TERRESTRES

Aquestes són algunes de les espècies comunes a Catalunya. Que sapiguem, no hi ha cap estudi sobre gasteròpodes fet al Pla de l’Estany, pel que seria un tema pendent.
1 . Theba pisana (cargolina). Viu a les dunes, els
garrigars, els horts, a vegades adherida en grans quantitats a les tiges de les herbes.
2 . Helicigona lapicida . Viu en les ruïnes, parets seques, sobre les roques i en boscos de muntanya.
3 . Stagnicola palustris . Al litoral de Girona i Barcelona, viu en pantans i aigües estancades.
4 . Helix aspersa (cargol bover). Molt comú a tota
Catalunya, excepte a les parts més altes del Pirineu. Comestible.
5 . Xeromagna cespitum arigonis . Es troba en zones estepàries de no massa alçada.
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6 . Sandahlia cylindrica. En zones muntanyoses, en
les esquerdes de les roques, sota les pedres i en la fullaraca dels boscos. Fig. a: vista general. Fig. b: detall.
7 . Rumina decollata . Molt comú a Catalunya; només
manca en les zones boscoses. Es caracteritza per tenir
l’extrem truncat (perd la punta).
8 . Cepaea nemoralis. Viu en zones boscoses on es
pugui amagar, sobretot en zones de Lleida (Vall d’Aran) i
a les muntanyes de la part inferior de l’Ebre.
9 . Succinea putris . Espècie d’aigua dolça, que es
troba en les conques de diversos rius i zones humides
catalans.
1 0 . Agriolimax laevis (llimac). Pertany al mateix ordre que els cargols, però no té closca. Es troba en zones
properes a l’home, devasta fruites i verdures. També viu
en zones humides lluny dels cultius, en les vores d’aigües corrents i estancades i en boscos.

Fins a

Quot

Soci p

INFORMACIONS DIVERSES
Col.labora amb Limnos per a la
millora ambiental de la comarca...
• Fent-nos saber les agressions al medi
ambient, però també aquelles actuacions
que es fan per a conservar-lo.
• Demanant-nos informació sobre els temes
de medi ambient que t’interessen.
• Participant activament en el
funcionament de l’entitat.
• Aportant les teves idees.
• Col.laborant econòmicament fent-te
soci/sòcia.

Limnos, entitat membre de DEPANA i
integrada a l’Assemblea d’Entitats
Ecologistes de Catalunya (AEEC), és una
associació sense ànim de lucre que treballa
per la defensa i promoció del patrimoni
natural de Banyoles i comarca.

El nostre e-mail: limnos@suport.org

HORARI DE SECRETARIA I BIBLIOTECA
Ens trobareu en el local del 1r pis del Museu
Darder, entrada pel carrer dels Servites, els
dimecres, de 6 a 8 del vespre. Tel. i Fax 972 57 44
67. Si hi veniu, podreu consultar el material que
tenim de revistes i biblioteca de temes de medi
ambient.

PUNT VERD
Visiteu aquest espai que tenim instal.lat a la
Biblioteca comarcal de Banyoles. Ara hi
trobareu també notícies de premsa,
convocatòries i altres novetats relacionades
amb temes de medi ambient a l’espai que hi
tenim reservat en el tauler d’anuncis.

REUNIONS
Els dies de reunió
per a tot l’any 2002
seran els primers
dijous de mes.

JA ETS SOCI/SòCIA DE LIMNOS?
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca)
Nom i Cognoms

Telèfon

Adreça

Població

Any de naixement

Professió

QUOTA D’INSCRIPCIÓ ANUAL
Fins a 18 anys: 10 euros
Quota normal: 20 euros
Soci protector: 36 euros
(mínim)
Altres:.........euros
NO ESPERIS A DEMà.
FES-TE SOCI/SòCIA!

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Sr./Sra.
demana al banc o caixa
Ag. núm.
Adreça
Població
Que atengui amb càrrec al seu compte núm.:
els rebuts que li presentarà LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural de
Banyoles i Comarca).
Atentament (signatura)
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