Butlletí trimestral
Hivern 2002-2003
Número 56

LIMNOS
Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca

Sumari
• Limnos fa 15 anys
• Pla de conservació de la
llúdriga
• Biblioteca de Limnos
• Llibres recomanats
• L’estany de Banyoles entra
a la llista Ramsar
• Citacions de fauna
• Notícies
• Activitats

L’ESTANY,
D’IMPORTÀNCIA
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EDITORIAL

LIMNOS FA 15 ANYS, ENTRE EL RAMSAR I EL
“PRESTIGE”

Des de la creació de Limnos, el 27 de desembre de 1987, han passat moltes coses a la nostra
comarca, i també dins la nostra entitat. Hem entrat en un nou segle amb nous reptes i podem considerar
que hem començat amb bon peu, si fem cas de la recent notícia de la designació de l'Estany de Banyoles
com a Zona Humida d'Importància Internacional (lloc Ramsar). Aquesta fita aconseguida, en la qual Limnos
ha jugat un paper molt important, és un pas cap endavant en el compliment dels nostres objectius, la
protecció del nostre patrimoni natural i el seu reconeixement. Queden lluny feines feixugues com la
defensa de l'Estany durant els Jocs Olímpics del 1992, els estudis d'abocadors incontrolats a la comarca,
molts d’ells actualment eliminats, les reclamacions de la recollida selectiva i moltíssimes altres. Algunes
d'aquestes batalles s'han guanyat, d’altres són lluites permanents, com la contaminació de les aigües per
purins o la protecció del sistema hidrològic d'Espolla. No ens hem d'adormir a la palla i hem de seguir
endavant, ja que els reptes nous que s'obren davant nostre semblen més grans i més infranquejables que els
d'abans. Calen esforços per arribar a protegir els espais naturals de la comarca amb un Parc Natural. Cal
treballar per una millor gestió dels residus que produïm (començar el reciclatge de la matèria orgànica,
afavorir la recollida selectiva de materials diversos amb una deixalleria mòbil i, sobretot, promoure la
reducció dels residus). Cal aconseguir una planificació comarcal, urbanística i d’infrastructures, més
sostenible per evitar que noves carreteres, polígons industrials o habitatges ens facin perdre el patrimoni
associat a rius, recs i horts.
I, per si això no fos prou, els ecologistes o els amants de la natura hem de conviure amb desgràcies
com el desastre ecològic i social del Prestige, que ha ennegrit les costes gallegues i del nord-oest de la
península Ibèrica. En qualsevol moment i a qualsevol part del món, hi ha desastres ecològics resultat del
sistema capitalista consumista al qual li interessa molt més el benefici a curt termini que pensar en els danys
mediambientals causats per les seves activitats. El petroli ha destruït la fauna, la flora, l'equilibri del mar; ha
afectat espècies marines migradores i altre cop el govern i els polítics s'han mostrat incompetents. Ens hem
adonat que la força d'un país no és l'economia, ni la política, sinó el voluntariat, la il·lusió i l'esforç de la
gent. La feina dels voluntaris no és mai inútil, encara que després de treure una capa de fuel el dia següent
torni a estar igual. Aquesta és la feina del voluntari amb el qual nosaltres ens sentim plenament identificats,
feina desagraïda, aparentment inútil, del tot necessària, i que et provoca sentiments de ràbia, incomprensió
i frustració a la vegada. Molts de nosaltres voldríem estar allà, per participar d'aquesta lluita sense
recompensa, i ho faríem de la mateixa manera que lluitem a casa nostra per evitar que passin coses
semblants.
Per això, quan sembla que no hi ha forces, i que costa de continuar ens hem d'animar en veure totes
les persones que s'han implicat i s'han sensibilitzat amb la catàstrofe de Galícia. Aquesta és la mena de gent
que necessitem a la nostra entitat i també dins la societat actual, perquè aquesta és la que lluita de forma
altruista pel bé de tothom, de la natura, de la societat i només aquesta gent és la que ens farà avançar cap
a un futur millor i més civilitzat. Un record per a tots ells, per als voluntaris, per als mariners i per a la gent
que estima la natura i demanar, un cop més, forces i energies per tirar endavant i seguir lluitant durant
l'any que comencem.
Bon any 2003!
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PLA DE CONSERVACIÓ DE LA LLÚDRIGA

El mes de març de 2002, es va aprovar el “Pla de
conservació de la llúdriga”, redactat pel Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. El seu
objectiu és protegir aquest mamífer, habitant habitual de
les aigües dolces catalanes fins a mitjans del S. XX, però
molt perseguit en competir pels recursos de la pesca. La
contaminació i la destrucció dels hàbitats van ser altres
factors que van contribuir a la seva pràctica desaparició
de les nostres contrades.
La llúdriga és un mustèlid protegit per la legislació
catalana i de l’estat espanyol, en ser una espècie
amenaçada. A part, és una espècie bioindicadora, reflex
de l’estat de conservació dels ecosistemes on viu.
Amb el Pla aprovat es regulen un seguit de mesures,
amb la finalitat d’afavorir la supervivència de l’espècie.
Algunes d’aquestes mesures afecten els aprofitaments
piscícoles o els embassaments.
Al Pla de l’Estany, aquest Pla afecta la conca del
Fluvià, per on han anat pujant els exemplars reintroduïts.
L’estany de Banyoles, on no es té constància que hagi
arribat cap població, no hi està inclòs. Analitzarem amb
aquest article alguns aspectes generals, posant especial
èmfasi en els que tenen relació amb la nostra comarca.
Quant a la pesca, és previst que es regulin els
aprofitaments piscícoles de manera que afavoreixin les
poblacions de llúdriga, amb el que s’estableixen refugis
de pesca al riu Fluvià des de Canelles fins a Vilert i al riu
Ser des de l’aiguabarreig amb el Fluvià fins l’aiguabarreig
amb el torrent de Mieres o Merdençà. Aquests trams
dels rius seran considerats zones prioritàries per l’ACA
(Agència Catalana de l’Aigua), que buscarà aconseguir
una aigua de qualitat suficient per a la vida i reproducció
de la llúdriga, mitjançant el control i la reducció de
residus contaminants, com substàncies tòxiques o matèria orgànica excessiva que pugui afectar les espècies
aquàtiques, aliment potencial de la
llúdriga.
Per això, el Pla inclou també mesures de seguretat
relacionades amb
estacions
de
servei, magatzems,
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dipòsits i estacions de processament de combustibles,
olis, pesticides i altres compostos químics o similars.
Amb aquestes mesures es pretenen evitar els abocaments accidentals i que els productes arribin als rius inclosos al Pla o als seus afluents, la qual cosa podria afectar les poblacions de llúdriga.
Així mateix, es prohibeix el control de depredadors a
menys de 100 m dels cursos i masses d’aigua inclosos al
Pla.
Amb tot això, la Direcció General del Patrimoni Natural
i Medi Físic haurà d’emetre informes en relació a la conservació de la llúdriga en casos com el permís per a la
pràctica d’esports d’aventura en espais protegits, l’extracció d’àrids i graves o els aprofitaments hidràulics en
determinats trams fluvials. En el cas del Pla de l’Estany,
al Riu Ser, des de l’aiguabarreig amb el riu Fluvià, caldrà
un informe favorable abans de poder-hi realitzar extraccions.
Un altre factor que contempla el Pla és la promoció
de fòrmules de col.laboració per implantar mesures
relacionades amb dispositius de pas i de seguretat.
Aquestes inclouen passos en el cas de noves infrastructures com embassaments i minicentrals hidroelèctriques. A més, sempre que sigui possible, s’hauran de
completar aquests passos amb escales de peixos o
altres sistemes que permetin la circulació dels peixos.
Per evitar accidents, també s’han d’adoptar mesures en
les centrals hidroelèctriques de nova construcció, evitant llocs per on els animals puguin accedir a l’interior de
les construccions.
Les carreteres situades a menys de 10 m dels cursos
i masses d’aigua inclosos al Pla també han d’evitar estructures que puguin provocar atropellaments de llúdrigues.
A part d’aquestes actuacions en el medi natural de
l’espècie, s’habilita un Centre de Reproducció i Recuperació de Llúdrigues a Pont de Suert (Alta Ribagorça), on
es fa recerca, recuperació, reproducció i reintroducció
de llúdrigues. Aquest centre té com a col.laborador el
Zoològic de Barcelona.
El Pla també inclou un seguit de paràmetres poblacionals amb els quals seguir l’evolució de les poblacions
de llúdriga. La distribució de l’espècie es revisa mitjançant sondejos realitzats com a mínim un cop cada cinc
anys. L’abundància, i per tant l’evolució de les poblacions, es calcula mitjançant la densitat en determinats
trams. Com a factor indirecte, s’estudia també l’evolució
de les poblacions piscícoles, font d’aliment de la llúdriga.
Alhora, el Departament de Medi Ambient també es fa
responsable de l’estudi de les causes potencials d’amenaça i regressió de l’espècie, l’elaboració de catàlegs de
punts de perill potencial de mort, de barreres a l’expansió i de zones de reproducció.
Per donar a conèixer la importància de la llúdriga es
preveuen també campanyes de promoció i sensibilització, estimulant la participació ciutadana.
Es preveu l’establiment de dotacions de mitjans

humans i materials necessaris, incloent la possibilitat de
col.laboració amb entitats interessades en la conservació d’aquesta espècie.
Quant a les infraccions i sancions, es tindran en
compte les previstes a la Llei 3/1988, de 4 de març, de
protecció dels animals i la Llei 4/1989, de 28 de març,
sobre conservació dels espais naturals i de la flora i la
fauna silvestres.
El Pla acaba indicant el seu període de vigència, que
seria fins que la llúdriga deixi de ser una espècie amenaçada. A més, preveu una revisió cada 6 anys per comprovar l’eficàcia de les mesures establertes.
Per últim, en una disposició transitòria, es diu que en
els punts de perill d’atropellament que apareguin en el
catàleg que s’ha de realitzar s’hauran de fer millores per
evitar aquests, en un termini màxim de cinc anys. També
hi diu que les centrals hidroelèctriques existents on es
detectin punts de perill potencial de mort hauran de
prendre les mesures necessàries per evitar accidents a
l’interior provocats per llúdrigues.
Encara que al Pla de l’Estany hi ha de moment
poques zones amb llúdriga incloses al Pla, cal dir que hi

ha diversos perills que en poden afectar les poblacions.
Aquests són els abocaments que hi pugui haver al
Fluvià, el perill del camí, per sort poc transitat i de terra,
que porta de Serinyà a Esponellà, les molèsties que
puguin provocar els usuaris del càmping d’Esponellà o
els problemes de desplaçament al llarg del riu que pugui
provocar l’existència de les tres petites preses d’aquest
tram del Fluvià.
Quant a l’educació ambiental, seria interessant potser promoure el respecte per la llúdriga als usuaris del
càmping, a les associacions de pescadors que utilitzen
aquests trams del riu i als escolars de la comarca, sobretot als de Serinyà i Esponellà, per la seva proximitat als
dos rius implicats.
Georgina Gratacós i Teixidor
Biòloga

Nota. Al DOGC Núm. 3628, de 3.5.2002 va ser publicat aquest pla amb el títol “Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual
s’aprova el Pla de conservació de la llúdriga”. Podeu consultar el text complet del pla a:
www.gencat.es/mediamb/lleis/protec-animals/protec017.htm

BIBLIOTECA DE LIMNOS

SETEMBRE-DESEMBRE 2002

Iniciem un nou apartat a la revista en què us anirem mantenint al corrent de les publicacions que anem rebent o
comprant per a la biblioteca de Limnos. Creiem que val la pena recordar-vos que hi ha la possibilitat d’accedir a
aquesta informació, que podeu consultar en l’horari d’atenció al públic. Els que sou socis de Limnos gaudiu de servei
de préstec. Els codis que posem davant dels títols corresponen al CDU (Codi Decimal Universal) de biblioteques, i
indiquen la temàtica general de les publicacions.
LLIBRES

PUBLICACIONS

3 Ciències socials. Dret
• L'aigua i la ciutat. Adell, Aurea; Esquerrà, Josep;
Maluquer, Joan; Schaefer, Bettina
• Junta de Residus. Memòria d'activitats 2001.
• Xarxes associatives. Sumar forces per multiplicar
resultats. Riva, Fernando de la; Moreno, Antonio
• La mobilitat sostenible. París, Antoni
• Les festes més sostenibles. Rubio Blanco, Marta;
Muñoz Gutiérrez, Paco

0 Obres generals
• Revista de Banyoles. Núm. 831 (Juny 2002), 832
(Juliol-agost) i 833 (setembre).

5 Ciències pures. Ciències naturals
• Memòria. Pla estratègic d'ambientalització de la UdG.
Institut de Medi Ambient. Bru, Josepa (coord.)
6
•
•
•

Ciències aplicades
Propostes senzilles per reduir els residus. CEPA
Menys soroll millor. París, Antoni; Hevia, Anna
Guia de l'oficina verda. Schaefer, Bettina

7 Belles arts. Diversions. Esports
• Excursions d'un dia pel Pla de l'Estany / Excursiones
de un día por el Pla de l'Estany.
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PERIÒDIQUES

5 Ciències pures. Ciències naturals
• Greenpeace. Revista trimestral. Núm. 63 (3r trimestre
2002).
• Tomorrow. Sostenibilidad en la economía global.
Número inaugural. Agost 2002.
• L’aguait. Núm. 12. 1r semestre 2002.
• Gaià. El riu i la reserva de fauna salvatge. Núm. 3. 4rt
trimestre 2001.
• Butlletí del Grup català d’Anellament. Núm. 2 a 6
(1982-1989), núm. 16 i 17 (1999, 2000).
6 Ciències aplicades
• Energías renovables. Núm. 10 (agost 2002).
• Catalunya Rural i agrària. Núm. 92 a 94 (setembre a
novembre 2002).
7 Belles arts. Diversions. Esports
• Barcelona verda. Núm. 84 (setembre-octubre 2002).
• Muntanya. Núm. 843 (setembre-octubre 2002).

LLIBRES RECOMANATS
Estiu pròdig, de Barbara Kingsolver. Enciclopèdia
Catalana. Proa beta. 2001.
En aquesta ocasió, us recomanem una novel.la, escrita per una
biòloga nordamericana, on s’expliquen tres històries diferents que transcorren de forma paral.lela, i a vegades encreuada, en una zona rural dels
Estats Units. Les protagonistes de dues d’elles són dones, ambdues
biòlogues, mentre que el protagonista de la tercera és un home ja gran
que es dedica a la fecundació artificial de castanyers. Les diferents trames, escrites des del punt de vista dels tres protagonistes, es van alternant, diferenciant-se pel seu títol. A “Depredadors”, la protagonista viu
sola a la muntanya, on es dedica a la vigilància forestal mentre intenta
localitzar una família de coiots. La seva vida es veu trasbalsada per l’aparició d’un jove caçador, amb qui inicia una relació amorosa. La protagonista
d’“Amor de papallona” és una entomòloga de ciutat que s’ha casat amb
un pagès i que no és ben rebuda per la família d’aquest. Un accident la
deixa vídua i amb deutes. La cria de cabres sembla ser la solució als seus
problemes. Un vell que intenta recuperar els castanyers que una plaga
d’insectes va matar anys enrere, i la seva relació amb una veïna de la seva
edat que conrea pomes sense utilitzar insecticides, és el protagonista de
“Castanyers vells”.
Tot i que, sobretot al principi, l’autora abusa de comentaris molt propis de la seva formació, sobretot pel que fa a
la fauna i als seus costums, la novel.la acaba enganxant, encara que potser agradarà més a les dones que als homes.
És llarga, però fàcil de llegir. La millor història és “Amor de papallona”, on s’abusa menys dels comentaris biològics. La
més divertida, “Castanyers vells” i les confusions contínues entre els dos personatges. D’aquesta, cal destacar-ne
l’episodi de la tortuga mossegadora.
L’epíleg, en què una de les femelles de coiot que s’han anat passejant per la novel.la fa una breu intervenció,
ens mostra que tant importants són les vides de les persones com les dels animals, i que qualsevol història depèn
del punt de vista des del qual es miri.

†††††††††††††††††
Vivan los animales, de Jesús Mosterín. Editorial Debate. 1998.
Jesús Mosterín és filòsof i un entusiasta de la natura. Coneix molt bé
el món de la biologia en general i dels animals en particular. En aquest llibre
defensa la idea que nosaltres també som animals: "No somos hijos de los
dioses, sino primos de los chimpances,..., somos animales entre animales". Els animals - diu - tenen moltes capacitats comuns amb nosaltres:
Sentiments, desitjos, emocions, personalitat, conductes elaborades, comunicació, intel·ligència, cultura,... A més gran desenvolupament del seu
sistema nerviós, menys respostes instintives i més indeterminació i llibertat
de conducta. Els primats, lògicament, són els que presenten aquestes
capacitats més desenvolupades.
En la segona part del llibre toca el tema del dolor en els animals i les
diverses maneres en que l’home pot infringir-lo: Curses de braus, cacera,
experimentació científica abusiva, ramaderia intensiva en condicions miserables, destrucció d’habitats, etc... Ens argumenta en contra d’aquestes
pràctiques, però també ens explica, amb molta claredat, la futilesa dels
arguments que s’acostumen a fer servir a favor.
Ha estat un llibre dur de llegir, la indignació aflora constantment i fa que
ens qüestionem seriosament la possibilitat d’un canvi a millor. Però
considero que tot defensor de la natura l’hauria de llegir, potser, fins i tot,
hauria de ser un "llibre de text" per a nosaltres.
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DOSSIER

L’ESTANY DE BANYOLES, ZONA HUMIDA
D’IMPORTÀNCIA INTERNACIONAL

Tots coneixem el nostre Estany de Banyoles i hi sabem
veure coses positives i negatives. El mateix passa amb
els altres estanyols de la comarca, com els del municipi
de Porqueres, els de Sant Miquel de Campmajor, l'estanyol d'Espolla, que formen part del nostre ric patrimoni
històric i natural. Des de Limnos intentem ser molt crítics
amb l'estat de conservació de l'Estany, amb la nul·la
gestió i amb molts altres mals que l'afecten, però hem de
reconèixer que l'Estany manté, encara en bon estat,
racons i espais d'elevat valor ecològic i geològic, i que
malgrat tot això, es conserva bé i que, fins i tot, ha millorat
en alguns aspectes. Malgrat tot, la nostra lluita per protegir i valorar aquest espai sovint topa amb la fredor d'aquells que consideren l'Estany una bassa decorativa per
explotar econòmicament, destinada a ser un parc urbà on
anar a passejar, córrer, remar o passejar-hi el gos, i que
no hi valoren ni la més mínima expressió del que podria
ser un Parc Natural.
Finalment, però, podem donar una bona notícia per als
espais naturals de la nostra comarca, i és que l'Estany de
Banyoles i la seva zona PEIN han estat inclosos dins la
Convenció Ramsar sobre les zones humides, cosa que
col·loca l'Estany de Banyoles entre les 1230 zones humides d'importància internacional i eleva la categoria d'aquest espai a un reconeixement internacional de molt
prestigi i ressò mediàtic.

Objectius del Tractat de Ramsar
Crear i mantenir una xarxa internacional de zones
humides que mostrin la seva importància per a la
conservació de la diversitat biològica mundial i per al
manteniment de la vida humana degut a les funcions
ecològiques i hidrològiques que desenvolupen.
Raons per incloure la Conca lacustre de Banyoles dins la llista
Els llocs Ramsar s'han d'examinar a la llum de la
importància en termes ecològics, botànics, zoològics,
limnològics o hidrològics. Això queda reflectit en la redacció d'uns criteris concrets sobre els quals s'ha de basar la
inclusió de la zona humida a la llista i en queden reforçats
amb afirmacions com la següent: "Els sistemes càrstics
són un d'aquests fenòmens característics que els estats
membres han d'esforçar-se a protegir per tal d'estar
representats a la Llista Ramsar".
Dels vuit criteris Ramsar per incloure una zona humida
dins la llista, la conca lacustre de l'Estany de Banyoles
compleix els tres primers. No es compleixen la resta de
criteris que responen a la importància de les poblacions
d'ocells aquàtics, molt afectats per les molèsties i la falta
d'ambients tranquils a l'Estany, i a la dels peixos, que
malauradament han estat molt castigats per les introduccions d'espècies exòtiques i la pesca.

Criteri 1. Una zona humida ha de ser considerada
El Tractat Ramsar es va signar a la ciutat de Ramsar d'importància internacional si conté un exemple repre(Iran) el 2 de febrer de 1971, es va fer oficial el 1975, i té sentatiu, rar o únic d'un tipus de zona humida natural o
com a principal finalitat la protecció de les zones humides gairebé natural trobat dins la regió biogeogràfica aprod’arreu del món. Els seus objectius són evitar la desapari- piada. L'Estany de Banyoles és el segon llac natural més
ció de les zones humides i assegurarne la conservació, basant-se en la importància dels processos ecològics o
hidrològics que hi tenen lloc i en la rica
flora i fauna que posseeixen. El Tractat
estableix unes obligacions referents a
la conservació de les zones humides
per als Estats signants, així com obligacions especials per a aquells espais inclosos a la llista de Zones Humides d'Importància Internacional (Llista Ramsar).
Actualment hi ha 135 països signants
d'aquesta Convenció, amb més de
1230 espais designats a tot el món amb
una superfície de 105.882.796 ha.
Amb la recent inclusió de 7 nous espais Ramsar, Espanya compta amb 45
zones humides incloses a la Convenció
de les Zones Humides. Pel que fa a
Catalunya, només dues àrees eren incloses fins fa poc a la llista, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Natural Aprofitant que a València se celebrava la Conferència Internacional
dels Aiguamolls de l'Empordà. Ara es dels delegats del Ramsar es va fer una manifestació contra el Pla
compta amb un tercer, l'Estany de Ba- Hidrològic Nacional, el 24 de novembre, per demanar la intervenció internacional per conservar i protegir els ecosistemes aquàtics i
nyoles.
aturar el PHN. Limnos hi va participar, com es veu a la fotografia.
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gran de la península Ibèrica i el més gran d'origen càrstic.
El seu origen tectònic, a més de càrstic, li configuren
unes característiques especials úniques a la Península ,
per la qual cosa compleix aquest primer criteri.
Criteri 2. Una zona humida ha de ser considerada
d'importància internacional si sustenta espècies vulnerables, en perill o en perill crític, o comunitats ecològiques
amenaçades.
Criteri 3. Una zona humida ha de ser considerada
d'importància internacional si sustenta poblacions d'espècies vegetals i/o animals importants per mantenir la
diversitat biològica d'una regió biogeogràfica determinada. A l'Estany de Banyoles s’hi troben una sèrie d'espècies que estan catalogades com a rares, vulnerables o
en perill d'extinció a nivells local, estatal o europeu.
Només cal esmentar el perill per a les poblacions de
tortuga d'aigua i de rierol, per a les nàiades o musclos
d'aigua dolça, per als peixos autòctons, per a moltes
espècies d'amfibis, l'amenaça sobre la vegetació aquàtica
i les molèsties a les poblacions d'ocells. És de vital
importància per mantenir la biodiversitat de l'espai conservar espècies d'elevat valor, com la falguera Thelypteris
thelypteroides, la mansega i altres plantes aquàtiques,
també les espècies de nàiades endèmiques (úniques)
de l'Estany de Banyoles, i de tota la fauna en general.
Les zones humides compleixen funcions ecològiques
fonamentals, com a reguladores dels règims hidrològics i
com a hàbitat de la rica biodiversitat. És a dir, controlen
les inundacions i en redueixen els seus efectes, regulen
el nivell freàtic i contenen poblacions de fauna i flora molt

destacades. Són un recurs de gran importància econòmica, cultural, científica i recreativa, que ha de ser preservat. Al voltant de zones humides hi solen haver jaciments
o restes històriques importants, com el jaciment de La
Draga, a tocar l'Estany. L'aigua de l'Estany va ser el motor
econòmic de la ciutat durant molts anys, i actualment l'ús
recreatiu o d'oci per a turistes i la població local té una
gran importància social per a la ciutat de Banyoles i per a
tota la comarca. La progressiva intrusió dins les zones
humides i la seva desaparició, constitueixen un impacte
ambiental molt seriós i a vegades irreparable, per la qual
cosa ha de ser evitat. Les zones humides s'han de
restaurar i rehabilitar sempre que sigui possible, i això a la
nostra comarca s'ha fet molt poc. Per totes aquestes
raons sovint no valorem prou tot el que dóna l'Estany a la
ciutat.
La valoració econòmica d'aquesta zona es podria aproximar a 1.144.085,74 dòlars americans a l'any (resultat de
multiplicar les 134.63 ha de zones humides de l'Estany
amb els 8.498 dòlars per ha i any, que és el valor taxat per
les zones humides com ara rius i llacs. Dades d'un informe de la Convenció Ramsar). Aquesta reflexió ens hauria
de fer adonar del valor real del que tenim i dels beneficis
que ens dóna. Amb aquestes dades a la mà, és ridícul
que només es destinin a l'Estany inversions al voltant
dels 10 milions de pessetes (73.000 euros), i la majoria
no van per a projectes de conservació o gestió dels
espais naturals.

FITXA DE L’ESPAI
1. País: Espanya

Cronograma de la designació:
• Gener 2001. Assemblea de socis de Limnos, on s'inclou dins les propostes per l'any
2001.
• Maig 2001. Limnos envia una carta demanant la inclusió de l'Estany al Ramsar a la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Medio
Ambiente, adjuntant un informe sobre l'Estany
de Banyoles (accessible per internet a l’adreça
www.limnos.org/estany.htm) .
• Desembre 2001. Els tècnics de la Generalitat de Catalunya redacten la fitxa informativa sobre l'espai.
• Els ajuntaments de Fontcoberta, Porqueres i
Banyoles donen suport a la proposta.
• 22 d'octubre de 2002. Acord del Consell
Executiu del Govern de la Generalitat per proposar l'Estany de Banyoles per formar part de la
Convenció Ramsar.
• 15 de novembre de 2002. Aprovació definitiva pel Consell de Ministres de la proposta
d'inclusió dins el Ramsar.
• 18 al 26 de novembre de 2002. Presentació oficial dins la Vuitena Conferència del
Conveni Ramsar 2002, celebrada a València.

La Llúdriga. Hivern 2002-2003. Número 56

2. Nom de la zona humida: Estany de Banyoles
(Lago de Banyoles)
Nota: Amb aquest nom es coneix un dels espais
naturals protegits pel decret 328/1992, del Govern català, pel qual s'aprova el PEIN (Pla d'espais d'interès
natural). Aquest espai consta de dues unitats territorials
separades. La unitat del llac principal de Banyoles que
inclou la cubeta principal de l'Estany i els estanyols
adjacents així com l'àmbit de protecció de part de la conca de recepció; i la unitat del Clot o estanyol d'Espolla i
part de la seva conca de recepció.
3. Coordenades geogràfiques:
Coordenades de l'Estany de Banyoles: Lon, Lat: 2° 45’
22", 42° 7’ 36"
Coordenades del Clot o estanyol d'Espolla: Lon, Lat:
2° 46’ 3", 42° 9’ 4"
4. Altitud (m.s.n.m.): Estany de Banyoles: 174 m
Clot o estanyol d'Espolla: 216 m
5. Àrea (en hectàrees): En conjunt, la superfície
de zona humida estricta és de 134'63 hectàrees, entre
l'Estany, els estanyols del voltant i l'estanyol d'Espolla. El
total de superfície protegida pel PEIN és de 1.032'86
hectàrees. El Govern català proposa la inclusió a la llista
Ramsar dels ambients naturals que corresponen a les

zones humides i a la totalitat de la superfície protegida.

quests compromisos, segons diu la Convenció.

6. Descripció resumida de la zona humida: La
conca lacustre de l'Estany de Banyoles configura una de
les millors mostres de llacs càrstics de la península
Ibèrica. Les característiques físiques i químiques de les
seves aigües permeten l'existència d'interessants comunitats bacterianes lligades als cicles del sofre, del ferro i
del carboni. Els macròfits submergits, una diversa i extensa vegetació helofítica i de ribera i la fauna associada a
aquests ambients, complementen la importància ambiental i científica d'aquest espai, a nivell nacional i internacional.

La valoració de Limnos
Aquesta designació és un premi per a l'Estany, per a la
comarca i per a tota la gent que ens estimem la natura.
Per això, només es pot valorar aquest reconeixement
internacional com a molt positiu per a un espai tan proper
a nosaltres. Malgrat això, hi ha qüestions a concretar:
• Hem d'evitar que aquesta declaració no esdevingui
una simple etiqueta i res més. Per això, la feina feixuga
comença ara per treballar per a la protecció definitiva
d'aquest espai. Només hem fet un petit pas cap a l'objectiu de protegir amb la màxima figura possible els espais
naturals de la nostra comarca per garantir-ne la seva protecció i conservació futura.
• Malauradament no han estat inclosos dins el Ramsar
altres espais naturals de la comarca que formen part de la
mateixa conca lacustre de l'Estany, com ara els estanyols
de Sant Miquel de Campmajor, incomprensiblement, ja
que també compleixen els criteris adoptats per entrar a la
llista Ramsar. Tampoc ha estat inclòs el rec d'Espolla, zones inundables com Les Llacunes al Pla de Martís i altres
zones humides comarcals. Les administracions no s'han
arriscat i han proposat només les protegides pel PEIN.
Hem de lluitar, perquè d'ara endavant, aquests espais
s'incloguin tant en el PEIN com en el Ramsar i procurar
que, en el nostre camí cap al Parc Natural, aquests espais
s'hi puguin incloure definitivament i salvar així un greuge
històric que anem arrossegant a cada pas.

7. Tipus de zona humida: Zona humida continental de tipus Kàrstic: codi Zk(b).
8. Criteris de Ramsar: L'Estany de Banyoles compleix els següents criteris: 1, 2 i 3. El criteri més significatiu és l’1.
Què implica això, per a l'Estany i estanyols,
per als municipis i per a la Generalitat?
D'una banda representa un prestigi internacional per a
l'espai, que pot afavorir un tipus de turisme concret,
positiu per a la gestió i protecció de l'espai, i a més pot
ajudar a l'obtenció d'ajuts i subvencions de cara a la
conservació de l'espai i la seva gestió.
També implica uns compromisos, sobretot de l'administració estatal, o l'autonòmica segons les competències. L'administració estatal un cop ha entrat dins el
tractat Ramsar s'ha de comprometre a assegurar el
manteniment de les condicions ecològiques de cada
espai de la llista Ramsar. També, a l'hora de planificar l'ús
del sòl, ha de considerar les zones humides per promoure'n el seu ús racional. Ha d'establir reserves que incloguin les zones humides i promoure la capacitació en el
camp de la investigació, la gestió i la custòdia de les
zones humides. Cal aplicar una gestió a l'espai per aconseguir-ne un ús racional, definit com "la utilització sostenible que dóna beneficis a la humanitat d'una manera
compatible amb el manteniment de les propietats naturals de l'ecosistema".
L'ús sostenible és
"l'ús humà d'una zona
humida que permet
l'obtenció d'un màxim
de beneficis de manera continuada per
les generacions presents, a la vegada
que es manté el potencial per satisfer les
necessitats de les generacions futures".
S'han de realitzar
informes
nacionals
sobre els espais Ramsar on s'analitzin els
progressos en el
compliment
d'a-
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Carles Feo Quer
LIMNOS
Més informació:
www.ramsar.org
www.limnos.org/estany.htm

COMUNICACIONS D’OBSERVACIONS

CITACIONS DE FAUNA

Ja ha passat l'estiu i han arribat els primers ocells
hivernants. La primera bona notícia és la utilització del
dormidor al bosc de Can Morgat durant uns quants dies
seguits per unes desenes d'esplugabous. Hem de fer el
seguiment d'aquesta colònia durant l'hivern, ja que l'any
anterior va ser utilitzat de forma molt irregular i no habitualment. Esperem que aquest any torni a recuperar la
forma d'altres hiverns. Això demostra que el dormidor
torna a funcionar regularment, tot i que alguns dies els
esplugabous van a Girona a dormir. També han estat vistos per camps de conreu, els horts de Banyoles, al rec
Major a la Farga i a l'Estany durant el dia. Continua el pas
habitual d'anàtides per l'Estany, algun xibec, cullerot,
també morells de plomall i una parella de morells cap-roig
que probablement es quedaran a passar l'hivern amagats al canyissar de l'Estany. La importància d'aquest espai per als ocells aquàtics va agafant ressò i més amb
l'estada d'espècies interessants, com la gavina menuda,
que ha repetit una estada d'uns dies per l'Estany (potser
la mateixa que vam tenir a la tardor).
B: Banyoles (municipi)
E: Esponellà (municipi)
EB: Estany de Banyoles

P: Porqueres (municipi)
IF: Illa del Fluvià o de Fares

Nom comú
F. Phalacrocoracidae
Corb marí gros

Nom científic

F. Ardeidae
Martinet blanc

Núm. Exemplars Lloc

La designació de la zona PEIN de l'Estany de Banyoles com a espai Ramsar, ha d'afavorir la realització de
projectes destinats a millorar les zones de cria d'espècies
d'ocells aquàtics, garantir noves zones d'aliment, zones
de descans i lliures de molèsties, com seria la creació
d'una petita reserva aquàtica dins l'Estany. Una altra dada
destacada és que s'ha comprovat el pas d'ocells rapinyaires migrant per la Serra de Rocacorba. Caldrà fer un seguiment d'aquest espai en el futur.
Carles Feo i Quer
Georgina Gratacós i Teixidor
Observadors: ACO= Aleix Comas, AJO= Anna Julià i
Olivé, CFQ= Carles Feo i Quer, DSB= Deli Saavedra i Bendito,
ENR=Elisenda Navarro Ripoll, EEG= Elisabet Ejarque Gonzàlez, GGT= Georgina Gratacós Teixidor, JCG= Juan Carles
Gimisió, JGB= Josep Gòmez i Barri, JLB= Jaume Llorens i
Bach, JPS= Joan Pontacq i Seguranyes, PCS= Pilar Castel i
Soler, PFL= Ponç Feliu i Latorre, XVP= Xavi Vila i Portella.

Zona

Data

Observadors

Comentaris

Phalacrocorax carbo

17
2

IF
EB

Volant

6/10/02
21/10/02

CFQ,ENR,GGT,JBG,EEG
CFQ

1ª observació post-nupcial
Els primers de l'hivern a l'Estany

Egretta garzetta

3
1
1
1
2
70

IF
IF
EB
IF
EB
EB

Resclosa i arbres

21/9/02
6/10/02
10/10/02
2/11/02
29/10/02
4/12/02

CFQ, AJO
CFQ, ENR, GGT, JBG, EEG
CFQ
XVP
CFQ
XVP

4
2
3
8
9
1
4
1
9
1
2
1
2
7
2
1
2

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

Part Nord
Part Nord
Part Nord
Part Nord
Can Morgat
Can Morgat
Riba de Can Morgat
Davant els Desmais
Zona Nord
Nord
La Ravanera
Amaradors

Punta Freixenet (en un arbre)

Esplugabous

Bubulcus ibis

F. Anatidae
Ànec cullerot

Anas clypeata

Ànec xiulador
Xarxet comú

Anas penelope
Anas crecca

Xibec
Morell cap-roig

Netta rufina
Aythya ferina

Morell de plomall

Aythya fuligula

F. Accipitridae
Àguila calçada

Hieraaetus pennatus

1

B

Capçalera Riera Canaleta

2/11/02

XVP

F. Falconidae
Falcó pelegrí

Falco peregrinus

1
1

B
P

Bosc de La Canova
Camps d'en Matella

19/9/02
18/11/02

CFQ
XVP

F. Charadridae
Xivita
Xivitona

Tringa ochropus
Actitis hypoleucos

2
1

IF
IF

Resclosa de Serinyà
Resclosa de Serinyà

12/10/02
2/11/02

XVP
XVP

F. Laridae
Gavina menuda

Larus minutus

1

EB

7 a 26/11/02

F. Sternidae
Fumarell negre

Chlidonias niger

4

EB

17/9/02

CFQ

F. Strigidae
Mussol banyut

Asio otus

1

V

21/9/02

ACO, DSB, PFL, JCG

Cantant

F. Caprimulgidae
Enganyapastors

Caprimulgus europaeus

1

V

21/9/02

ACO, DSB, PFL, JCG

Cantant. Cita tardana

F. Picidae
Picot garser petit

Dendrocopos minor

1

EB

Estanyols Can Cisó

30/11/02

CFQ, QPR

Cantant

F. Fringillidae
Pinsà borroner

Pyrrhula pyrrhula

6

EB

Zona de Can Cisó

18/11/02

XVP

Primera citació d'hivern

1

E

Font del Molí (carretera rescloses)

26/10/02

CFQ

Creuant la carretera

Mamífers (F. Mustelidae)
Mostela
Mustela nivalis
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La Cuaranya (volant)
Dormidor de Can Morgat

Riba de Can Morgat

4/9/02
7/10/02
17/10/02
4/11/02
8/11/02
13/11/02
9/12/02
21/9 a 5/10/02
8/11/02
23/11/02
6/10/02
28/10/02
1/11/02
20/11/02
8 a 15/12/02
20/10/02
13/11/02

CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ, XVP
CFQ
CFQ
XVP
CFQ
CFQ, XVP
CFQ
CFQ

JPS,PCS,XVP,JLB,…

1ª observació de la temporada

Plomatge de muda

Femella
Gairebé tots femella
Femella; entre els collverds

Parella

Podria ser la mateixa del
setembre (fins 19/9/02)

NOTÍCIES
Aquest trimestre, com que anem justets d’espai, en
lloc de posar-vos dibuixos per reconèixer, acompanyem les notícies de les diferents fases de la metamorfosi de la granota, de l’ou fins l’adult, que ben
segur coneixeu.
El consens per les proves de rem del 2004.
Després de diverses declaracions a la premsa en què
1
l’Ajuntament de Banyoles afirmava que hi havia hagut
consens amb les entitats ecologistes per a la construcció de
les graderies per als Mundials de Rem de 2004, vam fer una
carta a l’Ajuntament i una nota de premsa als mitjans informatius per demanar que no utilitzessin aquesta paraula referintse a aquest cas concret, ja que pot provocar confusió. Encara
que Limnos va participar en algunes de les reunions a què ens
van convocar i que va donar la seva opinió al respecte, considerem que no es pot parlar de consens, ja que, per a nosaltres, el consens és un concepte més ampli, que no es va donar aquí. Es van escoltar les opinions de Limnos, però ben
pocs dels suggeriments es van tenir en compte. En tot cas, es
pot parlar de col.laboració.
Ja havíem informat anteriorment que no ens semblen bé totes
les obres que implica aquest Mundial, i que afecten molt
directament l’Estany. Però, davant de l’opció de no participarhi i deixar fer als promotors, evidentment, vam triar d’intentar
aportar el màxim per a què l’impacte ambiental sigui el mínim
possible. En tot cas, una col.laboració, no un consens.
LIMNOS ja té la seva pròpia web oficial:
www.limnos.org. Des del passat més de desembre, Limnos ja es troba a la xarxa i podem gaudir d'aquesta fantàstica eina de difusió i comunicació com és
internet. La pàgina té un contingut molt bàsic, a partir
de diversos documents, manifests i articles que l'entitat ha anat realitzant al llarg dels anys. No s'han fet
2
nous redactats per la manca de temps i s'ha aprofitat el
que ja hi havia fet. S'ha procurat instal·lar la pàgina al servidor
més econòmic i hem cregut molt interessant comprar el domini
limnos.org. La pàgina consta de diversos apartats, el primer
destinat a l'agenda d'activitats de Limnos que intentarem actualitzar sovint, i on també es troben les bases del concurs de
fotografia organitzat conjuntament amb el Centre d'Estudis
Comarcals de Banyoles i la Universitat de Girona. Hi ha un
apartat de notícies, on es col·locaran notícies d'actualitat referents a l'entitat, i el llistat d'observacions de fauna que
habitualment surt a la nostra revista. En l'apartat de grups de
treball, hi ha desglossats diversos temes amb abundant
documentació referent a l'aigua, residus, espais naturals, purins i infrastructures. Finalment hi ha un apartat on es pot
descarregar la versió electrònica de la revista "La llúdriga" i,
evidentment, un apartat d'Estany amb informació sobre la
seva fauna, flora, i on, aviat, esperem instal·lar-hi molta més
informació. També podreu contactar amb altres entitats ecologistes o webs amb informació naturalista i ecologista. A la vegada, la nostra pàgina web permet escriure al correu de Limnos per fer suggeriments, denúncies, demanar informació, i
fins i tot podeu enviar el vostre correu electrònic i entrar a formar part de la nostra base de dades. Tots aquells que tingueu
correu electrònic podeu contactar amb nosaltres i us enviarem
les activitats que fem, notícies de medi ambient generals i
locals, altres campanyes i activitats de grups ecologistes,
etc. Aquesta pàgina d'internet ha estat possible gràcies a
l'esforç desinteressat dels socis de la Junta de Limnos, i
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sobretot d'en Jaume Llorens (www.jllorens.net), un col·laborador nostre que, de forma gratuïta, ha realitzat la pàgina web
amb aquest fantàstic format i pràctic funcionament. Només
falta anar millorant els continguts i animar-vos a tots aquells
que tingueu mitjans informàtics a participar d'una forma més
activa amb nosaltres.
L’Ajuntament de Banyoles admet les observacions que els havíem fet a la regulació
dels locals d’oci nocturn. El 28 d’octubre passat, l’Ajuntament de Banyoles va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General per a la
regulació i ubicació dels usos recreatius referits a les
activitats musicals a la ciutat de Banyoles.
En aquesta aprovació provisional, segons ens ha comu3
nicat l’Ajuntament, hi figura com a estimada l’observació,
que els havíem fet, perquè tinguessin present l’article 9 del
Reglament d’Activitats de l’Estany (RAE), que especifica clarament el límit màxim de decibels en les zones properes a l’Estany, a l’hora de concedir qualsevol permís per instal·lar locals
d’oci nocturn en el front d’Estany.
L’Ajuntament esmentarà, en aquesta normativa aprovada, el
requisit preceptiu de contemplar el compliment de l’article 9 del
RAE en les concessions de llicències de locals amb activitats
musicals.
Caldrà vetllar perquè, realment, la música que soni prop de
l’Estany no superi els 55 dBA de dia i els 45 dBA de nit, límits
màxims de sorolls permesos pel RAE.
LIMNOS participa en la manifestació contra
el Pla Hidrològic Nacional a València. El passat 24 de novembre, diversos membres de Limnos van
viatjar fins a València per desfilar pels seus carrers reivindicant la nova cultura de l'aigua sota el lema "Marjals, Deltes, Rius: Vius!". A la vegada, la nostra era una
de les moltes entitats convocants. Hi vam coincidir amb
altres grups ecologistes com la POT (Plataforma d'Opo4
sició als Transvasaments), l'AEMS rius amb vida, la Plataforma de les Terres de l'Ebre, gent d'Andalusia, La Rioja,
Aragó, País Basc i un llarg etc. Lluint lemes contra el transvasament del Roine, que podria afectar les nostres terres, i contra la més que probable destrucció del Delta de l'Ebre, vam
participar una vegada més d'una gran mobilització per demostrar que aquest PHN no és viable. L'acte va coincidir intencionadament amb la celebració a València de la Conferència
Ramsar de les Zones Humides d'Importància Internacional,
per protestar que el PHN destruirà alguns dels ecosistemes
aquàtics més valuosos del nostre país. Molts valencians es
van afegir a la protesta, tot i que ells seran una de les comunitats més afavorides per aquest projecte carrincló i totalment
desfasat. No al PHN, seguirem lluitant per una Nova Cultura de
l'Aigua.
Un trimestre d’activitats.
Fa un temps que intentem anar
5
fent activitats mensuals, com podeu
anar veient en els darrers números de “La
Llúdriga”. Aquest trimestre el vam iniciar amb la segona visita
al tram del riu Fluvià que tenim “adoptat”. Tot i que vam ser
menys els participants que la primera vegada, uns quants van
repetir aquest octubre. Això va permetre que ens adonéssim
del diferent aspecte de l’espai segons l’època de l’any. En
aquesta segona visita havien crescut molt les plantes a les
vores del riu. Malauradament, en gran part era una flor groga
exòtica que s’està estenent per les nostres contrades. Vam
repetir els experiments de l’anterior vegada i vam poder observar novament una important quantitat de macroinverte-

brats. Alguns insectes terrestres, en una gran majoria mantis
religiosa, ens van acompanyar en les zones properes al riu.
La segona sortida, el novembre, va ser a la fageda de Rocacorba, on vam fer una bona caminada observant la vegetació
de tardor i aprenent moltes coses dels boscos. Tot i que vam
veure alguns bolets, estaven massa secs per a poder-los estudiar malgrat que n’era temporada. Vam aprofitar que iniciàvem el camí al Prat de Sant Nicolau per acostar-nos a veure el
castanyer monumental que hi ha a prop.
Per acabar, el desembre vam fer una sortida als Aiguamolls de
l’Empordà, on vam veure algunes de les típiques espècies
hivernats, com diversos ànecs, fredelugues o daurada grossa.
Estadants habituals de la zona, com les cigonyes, els cavalls
de la Camarga o la polla blava també es van deixar veure.
L’abundància d’aigua va fer que alguns ens refresquéssim els
peus per poder travessar un camí (una experiència agrada-ble,
tot i la temperatura de l’aigua), i l’arribada fins a la platja va
permetre completar el dia amb l’observació de les restes de
fauna que arrossega l’aigua cap a la costa.
L'Ajuntament de Banyoles crea una brigada de
neteja de l'Estany. Durant
6
aquestes últimes setmanes
diverses persones han estat netejant l'Estany de Banyoles de deixalles, complementàriament
a unes estassades selectives de vegetació. Després de molt
de temps d'insistir, sembla que es van aconseguint petites
coses positives com aquesta brigada de neteja de l'Estany.
Una altra de les activitats que fan és l'eliminació dels piracants, un arbust típic de jardí que fa unes boles vermelles i que
ha envaït i ocupat grans extensions al costat de l'Estany.
També realitzen tasques d'estassada del camí a peu i el carril
bici, tot i que considerem que en aquest cas s'han excedit amb
aquestes estassades eliminant massa vegetació del voltant
del camí, fet que ja vàrem comunicar al tècnic encarregat del
control de la vegetació. Paral·lelament s'està redactant un Pla
de gestió forestal de l'entorn de l'Estany per determinar com
s'ha de fer la gestió de la vegetació, què i quan es pot estassar, amb quins criteris, a quines zones, etc.

llistat, sinó que s’haurien de prendre mesures efectives que
impedissin que els nostres aquïfers es veiessin afectats pels
nitrats, com la limitació de la construcció de granges a la
comarca i l’ampliació del control dels residus que generen. En
aquest sentit, fa unes setmanes ens van informar de l’abocament de cinc cadàvers de porcs grossos al riu Garrumbert al
seu pas per Borgonyà. Tot i que una veïna va informar-ne als
Forestals, a l’Ajuntament de Cornellà i a la Junta de Residus,
van passar molts dies abans no es van retirar els cossos (o el
que en quedava). Aquest fet, que sembla ser s’havia repetit
altres vegades en el mateix lloc, és una mostra més de la
manca de coneixement per part d’alguns ramaders, que per
evitar-se problemes o costos, actuen d’aquesta manera, podent no només afectar les aigües subterrànies amb els nitrats,
sinó provocar situacions perilloses pel que fa a salut pública.
La catàstrofe del "Prestige" provoca
la mort de nombroses espècies de
fauna i flora marina. L'alliberament de
tones de fuel-oil a les costes gallegues ha
provocat un dels majors desastres ecolò8
gics d'Europa. Els efectes del vessament del
Prestige continuen i desgraciadament arriben cada cop més
dades sobre la mortandat d'aus. Alguns mitjans de comunicació han donat xifres aproximades amb estimacions d'entre
12.000 a 16.000 ocells que podrien veure's afectats per
aquesta catàstrofe ecològica, com també tortugues marines i
nombrosos cetacis (dofins i balenes). El nombre de baixes
recollides i examinades per la Universitat de la Corunya fins al
dia 16 de desembre ascendeix a 1136 exemplars d'ocells,
entre els més abundants: fraret, mascarell, corb marí emplomallat, gavot,... La mortandat dels ocells també s'ha constatat
en d'altres zones veïnes, com Cantàbria, on s'han trobat més
de 200 cadàvers, o Astúries, on s'han recollit més de 900 aus
petrolejades, segons ha aparegut al fòrum de SEO/Birdlife
Avesforum. Es creu que podria haver desaparegut una subespècie ibèrica de somorgollaire, un ocell marí capbussador, que
criava al Cantàbric i del qual es coneixien només unes 10
parelles.
BREUS

“El cor de la ciutat” cita l’Estany. El mes
de desembre, en un episodi d’aquest serial de
TV3, un dels personatges explicava els dies
que va passar a Banyoles, en què amb un
amic van anar amb moto d’aigua per l’Estany. Ja que aquesta activitat és impensa7
ble que es porti a terme, i per la possibilitat
que algú cregués que pot venir a Banyoles a fer unes
quantes curses per l’aigua, vam decidir enviar una carta als
responsables de la sèrie per demanar-los que en el futur s’informin bé abans de donar dades errònies. Alhora, vam aprofitar
per dir que, si els cal informació sobre la comarca, i per evitar
errors tan greus com aquest, poden comptar amb la nostra collaboració. Guionistes!
La meitat dels pobles gironins estan contaminats
per l’excés de nitrats. Fins ara, hi havia 43 municipis
gironins on s’havia detectat excés de nitrats. Finalment, la
Generalitat de Catalunya ha decidit confirmar que aquest greu
problema afecta 58 poblacions més. Properament es publicarà
un decret de zones vulnerables a la contaminació per nitrats
amb el total de municipis afectats. En aquest nou llistat
s’inclouran tots els municipis del Pla de l’Estany, afegint-se
Camòs, Crespià, Esponellà, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Serinyà, que n’havien quedat exclosos anteriorment.
Tot i això, les actuacions no s’haurien de limitar a ampliar el
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• L’Estany de Banyoles i l’estanyol intermitent d’Espolla entren
a formar part del Tractat Ramsar des de finals de novembre.
Vegeu l’article que publiquem en aquest mateix número.
• Aquests darrers mesos hem donat suport a:
- Plataforma “Nunca Mais”. Pel greu desastre ecològic
provocat per l’enfonsament del petrolier “Prestige” a les costes
gallegues.
- Plataforma Ciutadana en Defensa del Patrimoni Natural i
Cultural de Maçanet de La Selva. Contra el projecte de
construcció d’un centre recreatiu i turístic poc coherent amb la
zona, “Terra de la Música”, i que significaria, entre altres
coses, la venta d’un 10% del territori del municipi o la pèrdua
d’activitats tradicionals a la zona, a més d’haver-se fet el
projecte sense estudis d’impacte ambiental i sense comptar
amb la població d’aquest municipi.

EN MOTIU DELS 15 ANYS DE LIMNOS,
ESTEM INTENTANT RECOPILAR DOCUMENTACIÓ
I
FOTOGRAFIES
RELACIONA-DES AMB L’ENTITAT. SI EN
TENS I HI VOLS COL.LABORAR, FESNOS
ARRIBAR
LA
INFORMACIÓ.
GRÀCIES.

Fins

Quo
Soci
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ACTIVITATS
Cens d’aus aquàtiques hivernants.
• 11 de gener. Illa de Fares. Davant de Correus, a les 8 del matí.
• 18 de gener. Estany de Banyoles. Davant del Club Natació Banyoles, a les 8 del matí.
Aconsellem portar prismàtics.
25 de gener. Assemblea Ordinària de Socis. A 2/4 de 7 de la tarda en primera
convocatòria i a les 7 en segona convocatòria. Cal que confirmeu l’assistència al sopar
que farem després de l’Assemblea, amb motiu del 15è aniversari de l’entitat.
Cap de setmana de la Conca lacustre.
• 31 de gener. Xerrada sobre el Tractat Ramsar, on s’acaben d’incloure l’estany de
Banyoles i l’estanyol intermitent d’Espolla. A 2/4 de 10 del vespre, al Centre
Excursionista de Banyoles.
• 1 de febrer. Sortida a l’Estany i a Espolla. A les 9 hores, davant del Club Natació
Banyoles.
• 2 de febrer. Activitat d’anellament a l’Estany de Banyoles. Aprofitarem també per
penjar algunes caixes niu. A les 9 hores, davant del Club Natació Banyoles.
Més informació:
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.:
e-mail:
972 57 44 67
limnos@suport.org

www.limnos-org

NOU!!

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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