Butlletí trimestral
Primavera 2003
Número 57

LIMNOS
Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca

Sumari
• Editorial
• Citacions de fauna
• Notícies
• Assemblea General de socis
• Els has reconegut?
• Activitats

BANYOLES 2004

PARC... NATURAL?

EDITORIAL

QUÈ FA LIMNOS?

Fa poques setmanes que han començat les obres pel Mundial de Rem del 2004. Altre cop es remena terra, es
tallen arbres i s'altera l'entorn de l'Estany per un suposat interès general. Algunes persones ens han preguntat per
què no hi dèiem res i, fins i tot, gairebé ens han acusat des ser els culpables que es facin les obres. Una cosa similar
ens havia passat amb el Pla Especial de Can Morgat, amb les obres del carril bici de l'Estany, o més recentment,
amb l'eliminació dels dos ailants del carrer Sant Roc, al costat d'un rentador del rec de la Figuera d'en Xo. En canvi,
ningú fa cap comentari referent als interessos extralimitats del Club Natació Banyoles sobre els usos de l'Estany, o a
que l'Ajuntament i la Generalitat els hi paguin unes instal·lacions d'ús tan elitista, ni tampoc s'acusa l'Ajuntament de
permetre aquestes obres. No hi ha hagut debat social i la culpa, en lloc de recaure en qui té interessos més
econòmics que de cap altra mena, recau en una entitat sense ànim de lucre, l’únic objectiu de la qual és la
conservació de la natura i la coherència de les accions humanes que s’hi porten a terme.
Primer de tot creiem necessari manifestar rotundament l'oposició de Limnos a la realització dels Mundials i a la
modificació de l’entorn de l’Estany per fer-hi unes graderies fixes. En segon lloc, demanar a aquells que tendeixen a
queixar-se de les coses quan ja estan fetes, que estiguin més al dia del que es fa a la seva població, si és que
realment els interessa dir-hi la seva. Els diaris, la ràdio, la televisió, les publicacions locals són a vessar de projectes.
Per la nostra part, tenim sempre la porta (i la web) oberta a les consultes, queixes i propostes de tothom. No
entenem on eren i què feien aquesta gent tan ofesa per les obres fa uns mesos, quan ens vam oposar a aquests
mundials i quan vam presentar al·legacions a la modificació del Pla de Protecció de l'Entorn de l'Estany per poder fer
les obres, fet que ens va comportar no ser convocats a cap de les primeres reunions per debatre les infraestructures
del Mundial. Potser és culpa nostra? No vam explicar-nos bé? No vam informar bé? La veritat és que vam enviar
notes de premsa, vam escriure notícies a La llúdriga i vam debatre el tema extensament a les nostres reunions de
junta. Però, evidentment, en aquest país, si no muntes un sidral que atregui els mitjans de comunicació no existeixes.
La situació va anar avançant, els Mundials van ser adjudicats definitivament, l'Ajuntament tirava endavant el
projecte i nosaltres no vam tenir la suficient força per aturar-ho o modificar-ho de forma substancial. En aquell
moment vam decidir canviar l'estratègia i vam demanar de participar de les reunions on es decidia com es faria el
Mundial, conscients del perill de caure a la trampa de ser utilitzats. Malgrat les nostres precaucions, va ser així i
l'Ajuntament de Banyoles va manifestar que les obres de la zona d'arribada comptaven amb el consens dels grups
ecologistes, és a dir, nosaltres. Això ens va molestar i ens vam sentir especialment dolguts per l'actitud manipuladora
dels polítics. Malgrat tot, i seguint l'exemple que va prendre la nostra entitat durant els JJOO del 92, vam decidir
participar i vam aconseguir reduir el nombre d'hectàrees afectades i evitar que l'impacte de les obres fos encara més
gran del que serà. Les contraprestacions mai són suficients, i, val a dir, que hi hem perdut més que no pas guanyat.
Sobretot perquè això suposarà més pressió per a l'Estany i serà utilitzat per fer encara més campionats, mundials i
altres competicions. Tot plegat, és clar, contradint-se amb la recent declaració de l’estany de Banyoles com a zona
Ramsar i a la petició de Parc Natural realitzada pels ajuntaments de Banyoles i Porqueres, una clara estratègia
electoralista per captar votants.
Per a les eleccions i hem presentat propostes als partits polítics, tot i que sabem que difícilment les portaran a
terme. Hem comprovat que hi ha molta gent compromesa, capaç de sortir al carrer demanant pau, justícia i llibertat
d'expressió. Aquesta és la gent que necessitem per créixer i poder incidir en la política local. Comprometre's amb
LIMNOS és fer ho per defensar el respecte per l'entorn, per la natura, però també per les persones, per les
llibertats, per la justícia, en definitiva per un món diferent, més just, solidari, sostenible, intel·ligent, i en pau. NO A
LA GUERRA, NO ALS MUNDIALS.

LIMNOS
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LA DECLARACIÓ RAMSAR ATRAU MÉS
OCELLS A L’ESTANY DE BANYOLES

CITACIONS DE FAUNA

OBSERVACIONS DEL 15 DE DESEMBRE AL 15 DE MARÇ
Evidentment no és que ara els ocells ens visitin més
que abans, només és que el nombre d'ocells observats
a l'Estany va augmentat gràcies, sobretot, que cada vegada hi ha més gent que els observa i en gaudeix.
Aquest trimestre hem de destacar especialment l'observació d'un cabussó gris, el qual encara voltava per l'Estany en el moment d'escriure aquests comentaris, després d'haver mudat el plomatge d'hivern al d'estiu.
Aquest exemplar alternava primer les zones des de Can
Lero fins La Draga. Més endavant, se l’ha vist a altres
zones, com als Desmais i a la cubeta III de l'Estany davant
La Draga. Aquesta raresa mereix un apartat especial de
notícies dins aquesta mateixa revista. No només això,
sinó que hi ha hagut una bona hivernada d'ocells aquàtics, com ara ànecs, xibecs, corb marí gros, morells caproig, cabussó emplomallat, fredelugues i una gran quantitat de fotges, moltes més que en els anys anteriors. El
dormidor d'esplugabous ha funcionat cada dia amb uns
150 exemplars, i encara al mes de març n'hi havia una
cinquantena parant-hi cada nit. Dues observacions són
destacades, no per ser ocells rars, sinó pel lloc on s'han
trobat: el mussol banyut i la mallerenga d'aigua, que són
habituals del nostre país, però en llocs més propers a la
Garrotxa, els trobem aquí a latituds més baixes, sempre
aprofitant els rius i zones humides. Es referma la població de picot garser petit a l'Estany i al Fluvià, i també la
hivernada habitual, però de pocs individus, de teixidors.
Cal destacar el pas migrador dels primers ocells, espeEB: Estany de Banyoles
IF: Illa del Fluvià o de Fares (Reserva de Fauna Salvatge)
PM: Pla de Martís.
B: Banyoles (municipi)
Nom comú
F. Podicipedidae
Cabusset
Cabussó emplomallat

Nom científic

Cabussó gris

Podiceps grisegena

1
1
1
1
1

F. Phalacrocoracidae
Corb marí gros

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus

cialment ànecs: xarxet, xarrasclet, cullerot; i les primeres
dades d'arribada d'estivals nidificants com ara l'oreneta
vulgar, el milà negre, els primers cants de puput i el pas de
més d'un centenar de cigonyes. Altre cop cal destacar
l'observació d'un visó americà al Fluvià on són, malauradament, molt abundants.
Carles Feo i Quer

Teixidor

PU: Pla d'Usall (Porqueres)
F: Riu Fluvià (Crespià)
AP: Aiguamols de la Puda (Banyoles)

Núm. Lloc

Zona

Data 1

Amaradors

23/12/02
31/1/03
24/2/03
7/3/03
29/1/03

EB
EB
EB
EB
EB

Lió
Can Morgat
Riba urbana
Riba de Sant Ferriol

Data 2 Observadors
30/1/03
8/2/03
27/2/03
22/3/03
10/4/03

Phalacrocorax carbo

103

IF

F. Ardeidae
Esplugabous

Bubulcus ibis

8
151

EB
EB

F. Ciconidae
Cigonya blanca

Ciconia ciconia

200

Olives

Municipi de Vilademuls

8/3/03

F. Anatidae
Ànec griset
Xarxet

Anas strepera
Anas crecca

Xarrasclet
Ànec cullerot

Anas querquedula
Anas clypeata

Xibec
Morell cap-roig

Netta rufina
Aythya ferina

2
1
3
10
2
8
11
4

IF
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

Lió
Zona nord
Zona nord
Zona nord
Davant Can Morgat
Zona nord
Riba de Lió

25/1/03
29/1/03
10/2/03
14/3/03
2/3/03
14/3/03
6/1/03
21/12/02

2

EB

Zona Desmais

21/2/03

12/3/03 CFQ

F. Accipitridae
Milà negre

Milvus migrans

3

IF

15/3/03

CFQ

Arpella pàl·lida

Circus cyaneus

1

PM

Zona Fontcoberta

10/2/03

CFQ, CRI, NVC

F. Falconidae
Astor
Esparver vulgar
Falcó pelegrí

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Falco peregrinus

1
1
1

IF
B
PU

Abocador de Puigpalter

16/2/03
22/1/03
1/3/03

F. Rallidae
Polla d'aigua

Gallinula chloropus

1

Fotja

Fulica atra

F. Charadriidae
Fredeluga
Xivitona

11/1/03

ACX, CFQ, JBR, PBR, XVP

15/12/02 15/3/03 CFQ
18/1/03
CFQ, GGT, JDT, PCS
CGN, JJB
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ, XVP
CFQ
CFQ
CFQ, GGT, JDT, OCV, PCS, XVP

CFQ
23/1/03 JMG
XVP

EB Ctra. Banyoles-Olot, veïnat Lió 18/1/03

CGP, XVP

126

EB

CFQ, GGT, JDT, PCS

Vanellus vanellus

70

PM

Zona Esponellà

Actitis hypoleucos

1
1

IF
IF

Resclosa de Serinyà
Resclosa de Serinyà
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18/1/03
17/1/03

Comentaris

XVP
CFQ, JFB, MMJ
CFQ
CFQ
Plomatge estival.
AJO,CFQ,MGX,JFB,MMJ,OCV,XVP
Plomatge hivernal

21/2/03 AJO, CFQ, XVP

26/12/02
XVP
21/1/03 16/2/03 CFQ, XVP

En un dormidor.
En el cens d'ocells aquàtics hivernants.
Volant en formació de V.

Mascles.
Primera observació prenupcial.
Parella. Primera observació prenupcial.
Quatre parelles.
Set mascles i quatre femelles.
3 mascles i 1 femella. Sovint se'ls veu
separats a diverses zones de l'Estany.
Parella.
Sobre els arbres i fent vols per la zona. Un
portant una branca. 1ª observació prenupcial.
Als camps propers a l'estanyol d'Espolla.
Volant sobre el turó.

Jove, nascut l'any anterior, atropellat pujant
cap a la Creu Roja.
En el cens d'ocells aquàtics hivernants.
Incloses en el cens d'ocells aquàtics.
Encara unes 50 el 21/2/03.
Inclòs en el cens d'ocells aquàtics hivernants.

Nom comú
F. Tytonidae
Òliba

F. Strigidae
Mussol comú
Mussol banyut
F. Alcedinidae
Blauet

Nom científic

Zona

Data 1

Data 2 Observadors

Tyto alba

Núm. Lloc
1

PU

Ctra. de Banyoles a Serinyà

14/2/03

CGP

Atropellat, dalt la recta abans d'agafar la
variant, passat la Creu Roja. Fosca del pit,
subespècie bulpinus.

Athene noctua
Asio otus

1
1

EB
EB

Zona de la Caseta de Fusta
Zona de la Puda

14/3/03
28/2/03

CFQ
OCV

Sobre un arbre.
Sentit cantar.

Alcedo atthis

1

EB

Punta Freixenet

17/1/03

CFQ

F. Upupidae
Puput

Upupa epops

1

EB

Finca de Casa Nostra

15/2/03

CFQ

F. Picidae
Picot garser petit

Dendrocopos minor

1
1
1
1

IF
EB
EB
IF

Desembocadura del Ser
Punta Freixenet
Can Cisó
Basses del riu Fluvià

26/12/02
17/1/03
1/2/03
16/2/03

XVP
CFQ
CFQ, XVP
CFQ

F. Hirundinidae
Roquerol
Oreneta vulgar

Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica

5
6

IF
EB

Zona de Lió.

16/2/03
6/3/03

CFQ
CFQ

Cuereta blanca

Motacilla alba

200

B

C/ Coromines

5/3/03

JMG

F. Turdidae
Tord ala-roig

Turdus iliacus

1

F

La Salida, al costat del riu

4/1/03

CFQ

F. Paridae
Mallerenga d'aigua

Parus palustris

1

F

La Salida, al costat del riu

4/1/03

CFQ

F. Remizidae
Teixidor

Remiz pendulinus

AP
AP
AP

Estanyol d'en Montal
Estanyol de la Cendra
Estanyol de la Cendra

12/1/03
14/2/03
27/2/03

F. Lanidae
Botxí meridional

2
2
2

Lanius meridionalis

1

PM

Zona Esponellà

F. Fringillidae
Pinsà mec

Fringilla montifringilla

2 Rocacorba

Prat de Sant Nicolau

Mamífers
F. Canidae
Guilla

Vulpes vulpes

1

F. Mustelidae
Visó america

Mustela vison

Rèptils (F. Bufonidae)
Gripau corredor
Bufo calamita

Comentaris

Cantant.

Cantant als àlbers.
Cantant.
Mascle vist i sentit. Davant la desembocadura
del Ser.
Baixant el riu.
Sobrevolant l'Estany. Primera observació
prenupcial.
En migració al capvespre.

CFQ, OCV, XVP
CFQ
CFQ

Al canyissar.

6/1/03

CFQ

Al costat la carretera de Figueres.

24/12/02

XVP

IF

11/1/03

CFQ

Al costat del riu durant el cens d'ocells
aquàtics.

1

IF

15/3/03

CFQ

Travessant el riu nedant.

1

EB

3/3/03

CFQ

Aparellant-se les granotes després d'unes
fortes pluges amb La Draga inundada.

Bassa la Draga

Observadors: AJO= Anna Julià i Olivé, CFQ= Carles Feo i Quer, CGP= Carles González i Peix, CRI= Concepció Riera, CGN= Carme Gassiot i Noguer, GGT= Georgina Gratacós i Teixidor,
JBR= Josep Branyas, JDT= Josep Duran i Treu, JFB= Jordi Feliu i Bruguera, JJB= Jordi Juanola i Bohigas, JMG= Josep Mª Massip i Gibert, MGX= Marc Gálvez, MMJ= Martí Masó i
Juanmiquel, NVC= Neus Vila i Cruells, OCV= Oriol Clarabuch iVicent, PBR= Pilar Branyas, PCS= Pilar Castel i Soler, XVP= Xavi Vila i Portella.

AUS

CENS D'OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS 2003 A LES ZONES
HUMIDES DE LA COMARCA

A continuació us presentem els resultats del cens d'ocells
hivernants de l'Estany de Banyoles i de la reserva de fauna
salvatge de l'Illa del Fluvià. Com cada any, aquest cens, que
es realitza simultàniament a totes les zones humides del món,
ha estat la primera activitat de LIMNOS del 2003. Els resultats
han estat molt semblants a anys anteriors, amb el manteniment habitual des de fa 3 anys d'un grup de morells cap-roig
durant tot l'hivern. També, s'ha mantingut molt estable el dormidor d'esplugabous, contràriament al que va succeir l'any
passat, on la seva presència va ser molt intermitent. Les
espècies més habituals s'han detectat en un nombre normal,
com en el cas dels ànecs collverds i les polles d'aigua. És
destacable la presència de sorpreses com els dos ànecs
grisets que van aparèixer només uns dies. Ressaltar també la
gran hivernada de fotges que durant tots aquests mesos de
tardor i hivern hem vist cabussant-se en moltes zones de
l'Estany, tot menjant les abundants algues que han poblat el
fons de l'Estany durant aquestes dates. Els gavians mantenen
uns valors bastant variables i podríem dir que el seu nombre ha
estat lleugerament inferior al d'altres anys. Pel que fa a l'Illa del
Fluvià, aquest any no hi ha hagut espècies sorpresa, nomes
les habituals per la zona durant l'hivern, i només es pot destacar el cens de corb marí gros que es va realitzar específicament amb un total de 103 exemplars. En aquest dormidor és
on van a descansar els cinc o sis corbs marins que vénen a
alimentar-se dels peixos de l'Estany.
Carles Feo i Quer
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CENS D'OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS
Nom comú
Cabusset
Corb marí gros
Bernat pescaire
Esplugabous
Ànec collverd
Ànec griset
Xarxet comú
Morell cap-roig
Rascló
Fotja
Polla d'aigua
Xivitona
Aligot
Xoriguer
Fredeluga
Gavià argentat
Gavina vulgar
Blauet
Total

Nom llatí
Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anas crecca
Aythya ferina
Rallus aquaticus
Fulica atra
Gallinula chloropus
Actitis hypoleucos
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Vanellus vanellus
Larus cachinnans
Larus ridibundus
Alcedo atthis

IF
3
103
2
103
2
3
7
1

1
225

EB
1
1
151
143
2
4
2
126
18
2
1
70
1277
70
1
1869

Resultats del cens d'ocells aquàtics hivernants al PEIN de l'Estany,
incloent la zona de l'estanyol d'Espolla i Pla de Martís-Usall, realitzat el dia
18/1/2003 i del cens d'ocells aquàtics hivernants en el tram de riu Fluvià
entre la resclosa de Serinyà, fins l'Illa del Fluvià o Illa de Fares, realitzat el
dia 11/1/2003. Participants del cens: Pilar Castel i Soler, Carles Feo i
Quer, Georgina Gratacós i Teixidor, Josep Duran, Xavi Vila i Portella,
Montse Bosch, Albert Cortada, Pilar Branyas i Josep Branyas. Alguna de
les observacions que s'han inclòs en el cens no es van fer dins el dia
concret del cens, sinó dins el període comprès entre el 10 i el 20 de gener
de 2003.

NOTÍCIES
Ara que comença el bon temps, podem posar-nos a
mirar el cel per veure alguna cosa més que
esponjosos núvols i un intens color blau. Potser
tindrem sort i reconeixerem alguna de les siluetes
d’ocell que aquest trimestre acompanyen les notícies.
Un cabussó gris ( Podiceps grisegen a ) es passeja per l'Estany. El dia 29
de gener es va veure per primer cop aquest
exemplar de cabussó, molt rar per les nostres
terres. Hi ha només unes 15 citacions registrades
a Catalunya, gairebé sempre entre desembre i febrer. Es tracta
d'individus hivernants o en migració i que normalment es veuen
al mar i molt rarament a llacunes litorals. Això, encara accentua més la raresa d'aquesta observació en un estany d'aigües
interiors, tot i que tampoc tan lluny de la costa. Aquesta espècie de cabussó cria al nord del continent i les zones més
pròximes són el nord d'Alemanya i Polònia. És molt semblant al
cabussó emplomallat, però de coll més gruixut i gris. La galta i
el cap són negrosos i el bec és negre amb la base groga. S'ha
passejat a pocs metres de la riba, netejant-se el plomatge o
cabussant-se buscant peixos per menjar. Curiosament, no es
va veure a les zones més salvatges i tranquil·les de l'estany,
sinó prop de la zona urbana, entre les pesqueres, proper a la
zona turística del passeig urbà, tot i que per aquelles dates no
hi havia gaire gent. Coincideix que aquesta zona és de les
menys profundes de l'estany i on probablement pot trobar aliment més abundant i agafar-lo més fàcilment. El cap de setmana de l’1 i 2 de febrer es van congregar a Banyoles desenes
d'ornitòlegs per gaudir d’aquesta raresa. Hem tingut la sort que
aquest individu ha preferit quedar-se a l'Estany a fer la muda
de plomatge i al mes de març l'hem pogut veure ja amb el coll
rogenc i amb un plomatge molt més bonic que a l'hivern. Com a
dada curiosa, cal destacar que aquesta espècie apareix com a
nidificant a l'Estany en un llibre del senyor J. Gou y Molinas del
1882 titulat "Ornitología de la provincia de Gerona" (pàg. 286)
on cita textualment: Grebo de cuello rojo, G. de mejillas grises.
(Podiceps rubricollis). Cat. Capbussó de coll roig: “...Frecuenta las lagunas dulces, por esto acude en regular número á la
laguna de Bañolas, en la que permanece alguna pareja todo el
año
anidando entre las plantas acuáticas que la rodean."
LIMNOS celebra el dia Mundial de
les Zones Humides (2 de febrer) i
la inclusió al Tractat Ramsar. El cap
de setmana del 31 de gener al 2 de febrer
s'han realitzat diverses activitats dins el "cap
2
de setmana de la conca lacustre de l'Estany
de Banyoles". Aquestes activitats s'engloben
dins els actes de l'any en el qual LIMNOS celebra els seus 15
anys d'existència i van comptar amb la coorganització dels
ajuntaments de Banyoles, Fontcoberta i Porqueres. Primer es
va realitzar una xerrada sobre la Convenció Ramsar de les Zones Humides d'Importància Internacional, on l'Estany de Banyoles ha estat inclòs. En la xerrada vam recordar que el 16 de
gener de 2003 va sortir publicada al B.O.E. (Butlletí Oficial de
l'Estat) la Resolució de 18 de desembre de 2002, de la Direcció
General de Conservació de la Natura (Ministerio de Medio Ambiente), per la que es disposa la publicació de l'Acord de
Consell de Ministres de 15 de novembre de 2002, pel que s'autoritza la inclusió a la llista del Conveni Ramsar de 2 de febrer
de 1971, relatiu a zones humides d'importància internacional,
de l'Estany de Banyoles, entre altres espais.
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El dissabte es va realitzar una excursió per l'estany d'Espolla i
l'Estany de Banyoles i el diumenge, una sessió d'anellament
d'ocells i penjada de caixes niu a la riba del municipi de
Porqueres de l'Estany de Banyoles. Aquestes activitats han
de donar a conèixer els valors naturals de l'Estany de Banyoles, la seva importància també cultural, social, lúdico-esportiva i econòmica, sovint menysvalorada, i que s'ha de tenir
molt en compte en la gestió racional de les zones humides tal
com manen les directrius del Conveni Ramsar. La intenció és
que aquestes i altres activitats es vagin repetint any rere any
en aquestes dates.
Quant a les caixes-niu, enguany ens n’ha fet un bon piló un
col.laborador, seguint el model de les de l’any passat, fetes
aprofitant palets. El Consell Comarcal ens ha facilitat part del
material (palets).
Cinc entitats del Pla de
l'Estany presenten a d i versos municipis una M o ció per la declaració d'un
Parc Natural. El passat 17 de
3
març, coincidint casualment amb
les declaracions dels ajuntaments
de Banyoles i Porqueres demanant un Parc Natural, Limnos, el
Centre d'Estudis Comarcals, el Centre Excursionista de Banyoles, el Centre Excursionista de Porqueres i l'Escola de
Natura, van presentar als ajuntaments una moció sobre el Parc
Natural. La proposta s'ha adreçat als municipis que tenen
espais protegits i els que tenen espais naturals molt interessants per actuar de corredors biològics com són: Banyoles,
Porqueres, Fontcoberta, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà,
Esponellà, Crespià i deixant la porta oberta, perquè els altres
municipis de la comarca es puguin adherir a l'acord. Aquesta
proposta es basa en tres punts: 1. La definició de Parc Natural
és la que més s'ajusta a les característiques d'aquest espai
natural, tal com està escrita dins la Llei 12/1985, de 13 de juny,
d'Espais Naturals. 2. Recentment l'espai PEIN de l'Estany de
Banyoles ha estat inclòs dins la Convenció Ramsar de Zones
Humides d'Importància Internacional. 3. El Conseller de Medi
Ambient, senyor Ramon Espadaler, va afirmar públicament
que: "Si les administracions locals volen que l'Estany de Banyoles sigui un Parc Natural nosaltres no ens hi oposarem".
Per tot això vam proposar als Plens Municipals que aprovin els
següents acords:
Primer. Manifestar la voluntat de l'Ajuntament que els espais
naturals de la conca lacustre i els seus corredors biològics
siguin declarats Parc Natural.
Segon. Promoure l'inici de les converses i negociacions amb
el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
per tal que els espais naturals del Pla de l'Estany obtinguin la
figura de protecció de Parc Natural.
Tercer. Acordar el compromís de l'Ajuntament de participar
activament en el procés de creació d'aquest Parc Natural,
apostant pel consens de totes les forces polítiques i socials, i
insistint en la necessitat de la creació d'un ens que gestioni de
forma efectiva aquest singular patrimoni.
Esperem properament que aquests municipis acordin aquests
punts, tal com alguns ajuntaments ja ens han comunicat, i tot
quedarà després en mans dels ajuntaments que sorgeixin de
les properes eleccions municipals, que hauran de continuar el
camí cap al Parc Natural de la Zona Lacustre de Banyoles.
Propostes per a la millora del patrimoni
natural. Arran de la convocatòria d’eleccions mu4
nicipals per al proper 25 de maig, LIMNOS ha fet arribar als diferents participants en la contesa electoral un seguit
de propostes per a la millora del patrimoni natural de la comar-

ca. Entre els punts inclosos figuren, a tall d’exemple, la protecció dels espais d’interés natural, el foment del turisme respectuós amb el medi ambient, la realització d’un pla director urbanístic per a l’àrea urbana de Banyoles, el foment de la recollida
selectiva, la potenciació d’energies renovables i la realització
de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat.
En el cas del municipi de Banyoles, a més, s’han realitzat set
propostes concretes que creiem imprescindibles per tal que
Banyoles adopti un model territorial sostenible. Entre aquestes
propostes, hi ha l’impuls del Parc Natural, l’elaboració d’un Pla
Especial de Recs i la requalificació de Sota Monestir per tal
que esdevingui sòl no urbanitzable.
Esperem que aquestes propostes siguin assumides per les
diferents candidatures i que els governs municipals que resultin de les pròximes eleccions apostin decididament per polítiques que
permetin avançar en el camí cap a la
sostenibilitat.

Banyoles i a l'Escola de Natura, propietari i usuari,
respectivament, de l'espai, que hagin accedit a col·la-borar
amb la nostra entitat. Al mateix temps, creiem que aquesta
mateixa ubicació en l'espai ha de millorar la col·la-boració de
les dues entitats, Escola de Natura i Limnos, i ser un lloc, punt
de referència o d'informació per temes ambientals dins la
comarca.

LIMNOS dóna suport a la
Mo-ció
"Cap a un futur
millor" per presentar-la a
l'Ajunta-ment de Banyoles
5
la Coordi-nadora d'Entitats
Cíviques
del
Pla
de
l'Estany. La propos-ta neix de la
Coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironi-nes i
l'Alt Maresme i de la Xarxa Ecologista de les Comarques
Gironines (XECG). Es tracta d'aprovar per Ple Municipal tres
acords basats en: destinar un 0,7% del pressupost municipal a
solidaritat i cooperació, tal com demanen les Nacions Unides,
també reconèixer la igualtat de drets, especialment centrada
en la integració dels ciutadans immigrants, i un tercer punt
dedicat al medi ambient. Aquest text o moció s'ha presentat a
la majoria de municipis de Girona a partir dels representats
locals de les dues entitats abans esmentades, i és així com
Limnos, membre de la XECG, ha aportat la seva visió pel que
fa al tercer acord, que s'ha adaptat al nivell comarcal, per
demanar la protecció de les zones no urbanitzades de l'amenaça d'un creixement no sostenible, especialment les zones
d'hortes i de recs. Considerem que la política municipal s'ha de
basar en una gestió sostenible a tots els nivells: estalvi d'energia, racionalització del consum d'aigua, mobilitat (carrils bici i
transport públic), recollida selectiva de residus urbans, pla
director urbanístic municipal i comarcal i protecció màxima dels
espais naturals. Esperem que la Moció sigui aprovada i s’assoleixin els seus objectius.

LIMNOS, també diu NO A LA GUERRA.
Els ecologistes apostem per una societat basada
9
en el respecte a tot allò que ens envolta, des de la
natura a les persones, amb tot el que això implica. Per això no
podem fer res més que sentir-nos solidaris d'una causa que
pretén reclamar viure en un món més just, demo-cràtic, solidari
i lliure que el que tenim ara, i sobretot, en un món en pau.

LIMNOS participa en el programa La
Tribu de Banyoles TV. Limnos va ésser
convidat al programa portat per en Jordi Xena, en
el qual vam explicar de forma resumida i simple les
6
impres-sions de Limnos sobre la natura,
l'ecologisme i tots els aspectes en els quals
treballem, com ara aigua, residus, purins, espais
naturals i algunes ac-tivitats que hem anat realitzant al llarg
dels 15 anys de l’entitat.
LIMNOS canviarà properament de
local. Degut a les necessàries obres que
s’han de fer al Museu Darder, Limnos
deixarà de disposar de les instal·lacions
7
actuals. S'ha previst que un cop finalitzades
les obres del nou Museu ens puguem tornar a instal·lar
en alguna de les sales del segon pis. Provisionalment, i mentre
durin les obres, ens traslladarem als locals de l'Escola de
Natura de Banyoles, on ens reunirem i podrem atendre els
socis en els horaris habituals. Cal agrair a l'Ajuntament de
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Demanem millores en la recollida
selectiva. Limnos ha enviat, a principis
d’abril, una carta al Consell Comarcal per
8
demanar que, aprofitant la convocatòria d’ajuts per aquest concepte, es comenci la recollida de matèria orgànica al Pla de l’Estany. Tam-bé hem
demanat al Consell que s’aculli a una altra convocatò-ria per
sol.licitar deixalleries mòbils, una eina molt eficaç per a la
millora de la recollida selectiva.

El projecte de millora del traçat de la
carretera de Banyoles a la variant
Besalú-Figueres, que passa per
Melianta, Esponellà i C r e s pià, preveu la construcció
d'un nou pont sobre el riu
Fluvià i una variant a E s ponellà. El projecte provisio10
nal, que encara no ha estat
aprovat, presenta tres alternatives al seu pas per Martís.
De Banyoles a Martís se segueix el traçat actual millorant-ne la pavimentació. A par-tir de
Martís, es preveuen tres alternatives. Una evita tot el tram
actual de carretera, fent una volta pels turons de l'est de
Martís i anant a sortir a la plana agrícola d'Esponellà, uns
quants metres més avall de la carretera a Vilert i Bàscara.
Aquesta opció preveu fer un pont sobre el riu, en un congost
on s'estreny molt, riu avall just passat l'antiga fàbrica de Can
Nap (Curtidos Ametller S.A.). L'opció dos fa un traçat paral·lel
a l'actual, molt més recte i en arribar a l'entrada d'Esponellà fa
una volta per la dreta per anar a passar pel mateix pont que
l'opció primera. Finalment, l'altra opció és paral·lela a l'actual
traçat, molt més recta i aniria a passar per un pont fet entre el
càmping i l'actual pont. Les tres opcions suposen un elevat
impacte ambiental. El fet de construir un nou pont significa una
barrera més al camí d'aquest fantàstic riu, abundant en espècies emblemàtiques com la llúdriga, tot i que el projecte d'impacte ambiental ni l'esmenta (intencionadament?). Creiem que
l'obra és del tot desproporcionada, que implicaria un major
volum de cotxes per aquesta carretera, ja que el camí a
Figueres seria una mica més ràpid, i que suposaria un element
més de fragmentació del patrimoni natural de la comarca. No
ens oposem a l'arranjament de la carretera o a l'eliminació d'algunes corbes molt perilloses del traçat entre Martís i Esponellà. Creiem que el nou pont seria un impacte més sobre el riu
Fluvià, i que suposaria l'oportunitat d'ampliar les zones industrials en els municipis propers, i seguir així amb el nefast model
de desenvolupament territorial comarcal que estem realitzant.
Pensem que hi ha mancances molt més importants en aquesta

zona, com la construcció de la depuradora d'Esponellà, que
actualment aboca les aigües residuals al riu, que no malgastar
diners públics en fer infraestructures d’aquesta mena i del tot
innecessàries.
L'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) tala arbres de ribera al
tram de riu adoptat a l'Illa del
Fluvià. Des de Limnos hem tingut
notícia que l'ACA està realitzant tales
d'arbres de ribera, sobretot pollancres
híbrids i plàtans, que creixen a les
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vores del riu, fins i tot, dins el domini
públic hidràulic.
En aquest cas ho han fet a la vora del
riu Fluvià de Maià de Montcal (Garrotxa), dins la reserva de
Fauna Salvatge de l'Illa del Fluvià, junt un tros de riu que
Limnos havia adoptat dins el Projecte Rius. La raó oficial és
que així s'eliminen aquestes espècies no naturals i s'afavoreix
l'aparició de la verneda, el bosc de ribera original de la zona, i
evidentment compten amb el permís dels agents forestals. L'únic problema és l'impacte que suposa per a l'espai aquesta
actuació, a principis de l'època de cria i en zona de picot garser petit, espècie que utilitza molt els pollancres per fer niu i
alimentar-se. Coneixem, per queixes del mateix Ajuntament de
Cornellà del Terri, que actuacions semblants s'estan realitzant
al riu Terri. Val a dir que aquestes obres de l'ACA són fetes
amb molt males maneres, sense miraments i amb una falta de
sensibilitat respecte als usuaris de l'espai. No ho consulten a
ningú, perquè ells són els propietaris de les ribes dels rius, i
tampoc s'han aturat a pensar que l'Illa del Fluvià és una
Reserva Natural de Fauna Salvatge i que aquestes actuacions
s'haurien de fer dins un projecte o pla de gestió de l'espai.
Tenim un exemple més de la poca sensibilitat pels temes
ambientals de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'Escola de Natura promociona la
campanya "Som natura, fem natura"
amb les Escoles i Instituts del Pla de
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l'Estany. Aquesta campanya, que compta
amb el suport del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, està
dedicada als espais naturals i a la seva conservació. Les
escoles o instituts han escollit un espai natural proper al seu
centre i hi han fet una visita inicial per conèixer la fauna i la
flora del lloc, tot buscant rastres d'animals, estudiant la
vegetació o fent experiments per comprovar la qualitat de
l'aigua. D'aquestes visites es treuen unes conclusions sobre
l'estat d'aquell espai natural (net, brut, molt contaminat, aigües
brutes, deixalles,...) i es fan unes propostes d'actuacions per
millorar-lo. Entre els espais escollits hi ha: els boscos de
Miànigues, la riera Matamors, el rec Major, el rec de Guèmol,
els aiguamolls de la Puda, els estanyols de Can Cisó, el Clot de
Melianta, el rec d'Espolla, el bosc de Can Puig, el bosc dels
Casalots i algun altre. Les actuacions proposades, i realitzades en una segona visita a l'espai, han estat diverses; des de
fer neteges de deixalles, penjar menjadores i caixes niu per
ocells als arbres, fins a posar rètols per respectar més la
natura o plantar alguns arbres. En espais amb problemàtiques
concretes s'han proposat actuacions a les administracions,
com ara la construcció de la depuradora de Melianta, la
protecció més estricta dels espais, el control dels abocaments
de purins als rius, rieres i recs, i un llarg etcètera. La participació ha estat molt elevada, algunes escoles hi han participat
des dels més petits, de P-3, fins a 6è d'ESO.
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BREUS
El mes de gener, Limnos va enviar una carta a l’Ajuntament de
Banyoles reclamant que es retirés, com s’havia compromès el
Regidor d’Urbanisme (Diari “El Punt” de 28 de gener de 2001),
la runa que es va dipositar al costat del Rec dels Xucladors, a
l’Estany, durant la construcció del geriàtric La Solana. A hores
d’ara, encara no hem rebut resposta, ni s’ha retirat la runa.
Limnos va enviar una carta a la Regidoria de Cultura de Banyoles per fer saber que va considerar poc oportuna la inclusió
d’un circuit de quads al Parc Infantil del Nadal passat a Banyoles. Aquest esport, a més de tenir un impacte negatiu en el medi ambient, provoca també una elevada contaminació acústica. La Regidora, Eulàlia Turró, ens va respondre molt amablement que podem proposar activitats alternatives a l’Ajuntament sempre que ho desitgem.
Limnos s’ha adherit a la proposta de la Mesa Cívica per la Llengua contra la guerra i per donar la benvinguda a les persones
del Pla de l’Estany detingudes com a presumptes membres
d’Al-Qaida.
Limnos s’ha adherit al Manifest del Ripollès, en què es demana
que es formuli una modificació legislativa de l’Impost de Societats, en el sentit que s’eximeixi de l’obligatorietat d’haver de fer
la declaració, per les rendes exemptes, a les associacions
sense ànim de lucre, com ara la nostra.
Limnos s’ha adherit al Manifest de Llagostera, de la Coordinadora Antilínia de Les Gavarres, per la lluita contra els camps
electromagnètics provocats per les línies d’alta tensió i les
antenes de telefonia.
Limnos ha presentat al.legacions contra l’aeròdrom previst a la
Timoneda d’Alfés (Lleida), per donar suport a IPCENA de nou
contra aquest projecte, que afecta aquest interessant espai
natural.
El projecte “Publicació i difusió de material divulgatiu per donar
a conèixer els valors naturals de la Reserva Natural de Fauna
Salvatge de l’Illa de Fluvià o de Fares”, que Limnos va presentar a la convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes
mediambientals de la Fundació Territori i Paisatge, ens ha estat refusat.

DECLARACIONS PER A LA REFLEXIÓ
Les de Ramon Folch, en una entrevista a la revista El
Temps, de primers de març d’aquest any, fent referència
a la guerra del petroli i als responsables del desastre del
Prestige i el PHN:
"El model insostenible, que encara té corda llarga, en farà
cada cop de més grosses. Tothom se n’acabarà adonant,
però el sistema resistirà a peu i a cavall. La insostenibilitat
morirà matant".
Les del president Pujol, fetes arran de l’escridassada
amb què el van obsequiar un centenar de membres de la
Plataforma Salvem l’Empordà, en una visita per aquella
comarca, publicades en El Punt el dia 29 de desembre
de 2002:
"L’oposició sistemàtica a qualsevol cosa, sigui una granja,
un camp de golf, un port, un polígon industrial o una línia
elèctrica, és una oposició que va contra el progrés, el
benestar de la comarca i la gent que hi viu."

Fins a

Quot
Soci

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2003
El passat 25 de gener vam fer l’Assemblea ordinària de socis d’aquest any. Hi van
assistir un total de set persones.
Seguint l’ordre del dia proposat prèviament, vam aprovar les actes de les dues
assemblees fetes al llarg de l’any 2002, vam presentar, comentar i aprovar el resum de
les activitats de l’any 2002, l’estat de comptes a 31 de desembre, les propostes
d’actuacions i el pressupost per al 2003.
Els socis rebreu, amb La Llúdriga, el detall de les activitats fetes al llarg del 2002 i
de les propostes d’actuacions per al 2003. Si voleu informació sobre els estats de
tresoreria o els comptes de l’Entitat, podeu passar a fer les consultes que creieu
oportunes, en hores de secretaria.
En l’apartat de qüestions diverses, vam parlar del moviment de socis que hi havia
hagut al llarg de l’any, que va tancar amb un total de 116 a finals de desembre; també
vam confirmar els dies de reunió de junta per al 2003, que seran cada primer dijous de
més, excepte el mes de maig que serà el segon, sempre a 2/4 de 8 del vespre i
finalment, vam acordar fer baixa de les dues quotes que teníem fins ara amb Depana.
No hi va haver cap intervenció en el torn de paraules i, tal i com ja havíem anunciat,
en acabar vam anar a sopar, amb motiu de la celebració del 15è aniversari de Limnos.

Els has reconegut?
Les siluetes que acompanen
les notícies pertanyen als
següents ocells:
1. Oreneta vulgar.
2. Mussol comú.
3. Garsa.
4. Pardal.
5. Gralla.
6. Falciot.
7. Estornell.
8. Merla.
9. Oreneta cuablanca.
10. Gavina riallera.
11. Esparver.
12. Cuereta.

ACTIVITATS
- 23 d’abril. Parada per Sant Jordi. A la Plaça dels
Activitats de Limnos a Festae la nit (només per a
Turers de Banyoles.
joves de 15 a 30 anys):
- 27 d’abril. Descoberta d'un tram de riu Fluvià
- 16 de maig. L’acció directa no violenta, una eficaç
adoptat a l'Illa del Fluvià (Sant Ferriol i Maià de
eina de lluita. A les 10 de la nit, al Centre Cívic de
Montcal). Visita al tram de riu adoptat, activitats de
Porqueres. Col.labora: IAEDEN (Salvem l’Empordà).
descripció de la zona, pesca de macroinvertebrats,
- 30 de maig. Descobreix l’estany de nit. Caminada
valoració de la qualitat de l'aigua i coneixement de la
naturalista i observació de
biodiversitat del lloc.
papallones nocturnes. A les 10
Més informació:
Sortida matinal, es pot
de la nit, davant del Camp de
Ens trobareu en el local del 1r pis del Museu Darder,
portar esmorzar. A les 9
entrada pel carrer dels Servites, els dimecres, de 6 a
Futbol Nou. Cal portar lots.
h, a Correus de Banyoles.
8 del vespre.
www.limnos.org
Tel. i fax.: 972 57 44 67
e-mail: limnos@suport.org

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)

La Llúdriga. Primavera 2003. Número 57

