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RECS I HORTS

EDITORIAL

UN PAS MÉS PER AL PARC NATURAL

Si una cosa no s'ha de perdre mai, és la il·lusió. Per això hem rebut amb gran satisfacció
les notícies aparegudes sobre la creació d'un Parc Natural al Pla de l'Estany. De moment la
proposta ha comptat amb el suport de tots els grups polítics del Parlament. També els
ajuntaments de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta han aprovat per unanimitat la moció per
demanar el Parc Natural, que vam presentar diverses entitats locals. Podríem dir que hi ha un
entorn favorable i que tot va per bon camí. Encara més si hi afegim la recent inclusió del PEIN
de l'Estany de Banyoles a la llista Ramsar de Zones Humides d'Importància Internacional.
Només hem de lamentar un entrebanc en aquest camí, com és i serà la celebració dels
Mundials de Rem del 2004 a l'Estany de Banyoles, amb el subsegüent rebombori per a l'Estany.
Però és just en aquests moments en què tot sembla anar bé quan més necessitem els socis de
Limnos i la gent de la comarca. No ens podem adormir i deixar passar aquesta oportunitat, ens
necessitem tots per treballar, en primer lloc per aconseguir la declaració definitiva de Parc
Natural i, en segon lloc, perquè no esdevingui una simple etiqueta sense contingut. Per això
hauríem de començar replantejant els límits del Parc i corregir els errors històrics que
s’arrosseguen des de fa temps, quan espais tan valuosos com els estanyols de Sant Miquel de
Campmajor, el Pla de Martís o el riu Fluvià, no figuren com a protegits. Per això el nostre Parc
Natural, el de tots, creiem que hauria d'arribar fins als rius Ser i Fluvià, incloure els estanyols de
Sant Miquel i enllaçar amb l'abandonat PEIN de Rocacorba.
Una altra gran feina a fer ara és explicar a tothom què és un Parc Natural, insistir que hi
ha una major protecció de la zona, però que també es rebran ajudes per fer més compatibles
els usos humans amb l'espai, que hi haurà més recursos per a serveis, per al turisme o per a
infraestructures, que han de ser complementàries amb les mesures de protecció i conservació de
la natura.
Pel camí cap al Parc Natural serà obligat de no deixar de banda altres temes de la
comarca que ens afecten contínuament: els incendis forestals, la protecció d'espais petits, la
conservació dels horts, els boscos, els recs de Banyoles, la contaminació de la riera Canaleta o
del Garrumbert, l’estat del Matamors o del Terri, els purins i la problemàtica de l’excés de
nitrats a les aigües, les noves carreteres,... Per no deixar de banda aquests temes, Limnos ja va
enviar a tots els grups polítics dels diferents municipis de la comarca un document amb
propostes sobre temes mediambientals. Ara hem d'insistir perquè les desenvolupin.
Aquestes bones perspectives ens animen a seguir en aquesta lluita per una societat més
conscienciada per la temàtica mediambiental i per assolir un creixement sostenible en tots els
sentits. Malgrat això insistim un cop més que unes poques persones no poden aconseguir amb
facilitat unes fites d'aquesta magnitud, per la qual cosa ens cal la implicació de més gent.
Limnos és una entitat al servei de tots els ciutadans del Pla de l'Estany, però també hauria de ser
el reflex del que aquests volen i del que fan, i per això cal participar-hi. Opineu !!!!!!
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SOTA MONESTIR.
LA DEFENSA DE LA IDENTITAT TERRITORIAL

La relació històrica entre societat i medi natural a Banyoles ha donat lloc a un enorme patrimoni
que deriva de l’aprofitament del fenomen lacustre mitjançant la construcció dels recs.
Malauradament aquest patrimoni no ha estat prou valorat i la seva integració en el projecte de
ciutat és, encara avui, una assignatura pendent. Sota Monestir és un clar paradigma d’aquest
fet. LIMNOS lluita per la seva protecció en front dels intents d’urbanitzar l’espai.
Sota Monestir és una de les últimes zones d’hortes

tics banyolins en la defensa del patrimoni natural i cultu-

lligades a la xarxa de recs que queden a Banyoles i, per

ral de la ciutat. També va evidenciar que qualsevol pro-

tant, un dels últims vestigis que recorden com era l’en-

jecte de futur sobre aquest sector hauria de partir d'una

torn de la vila històricament. A més té l’interès afegit que

premissa bàsica: caldria adaptar el projecte al territori i no

es troba just al costat del Monestir de Sant Esteve, ori-

el territori al projecte.

gen de la ciutat. Es tracta d’un paisatge cultural molt ric

Després de quatre anys de la denegació del projec-

format per una extensa xarxa de recs que desembo-

te d’urbanització, ha arribat el moment d’endegar defini-

quen a la Riera Canaleta i el seu patrimoni associat

tivament la protecció de l’espai. Sota Monestir s’ha de

(horts, rentadors, parets de travertí, caminets...). També

convertir en un Parc amb la creació d’una extensa zona

formen part de Sota Monestir el veïnat de Can Sala (for-

verda (aprofitant la gran quantitat de zones ermes a l'es-

mat per un conjunt d’habitatges en filera i l’antiga indús-

pai) articulada correctament amb la xarxa de recs i el

tria de Can Laqué) i diverses construccions aïllades

manteniment de les hortes regades pels recs, que ac-

(habitatges, petits coberts i indústries abandonades). La

tualment ocupen una tercera part del sector. Al mateix

singularitat de l'espai i el seu valor històric i paisatgístic

temps es podria pensar la possibilitat d’ubicar-hi algun

no han impedit, però, els intents d'urbanització.

equipament públic aprofitant la proximitat al centre urbà.

El Pla General de 1984 contempla aquesta àrea

Per fer-ho possible caldria la requalificació de l’espai per

(situada entre el Barri Vell, Mas Palau i Canaleta) com a

tal que esdevingui sòl no urbanitzable i la realització d’un

sòl urbanitzable no programat de tipus residencial (NP 4)

Pla Especial de Sota Monestir.

amb una superfície de 120.000

m2.

L’any 1998 es va

La requalificació d’aquest espai per tal que esdevin-

presentar el Pla Parcial de "Sota Monestir" que contem-

gui sòl no urbanitzable és una actuació urbanística clara-

plava la urbanització de l’espai i la canalització dels recs.

ment viable ja que es tracta d’un sòl no programat. L’ac-

LIMNOS es va oposar al projecte i va presentar al·lega-

tual procés d’urbanització en forma d’anella entre Mas

cions per tal de minimitzar el seu impacte sobre el territo-

Palau, Canaleta, Can Puig i la Farga (que farà que el

ri. Entre altres coses demanava que es respectés el tra-

sector esdevingui cada cop més cèntric) reforça la ne-

çat dels recs, que no s’urbanitzessin els seus marges,

cessitat d’articular una zona verda al centre urbà, un sec-

que es mantinguessin els caminets, que es preserves-

tor molt mancat d'aquest tipus d'espais, històricament

sin els rentadors i que, en definitiva, els recs esdevin-

desplaçats cap a l'Estany.

guessin el tret característic de l’espai. Només algunes
de les al·legacions van ser acceptades.
El Pla Parcial de "Sota Monestir" va ser posterior-

El Parc de Sota Monestir ha
un referent identitari de Banyoles,
una zona verda on es prioritzi l’ús

ment desestimat, però, per la Comissió Provincial d’Ur-

públic i s’aprofiti el patrimoni natural

banisme, en considerar que la proposta de l’Ajuntament

i cultural present a l’espai. Urbanit-

no compatibilitzava el desenvolupament urbanístic del

zar Sota Monestir suposaria un cop

sector i la protecció de l’entorn. El llavors director gene-

molt dur al principal actiu de què

ral d’Urbanisme, Joan Antoni Solans, va remarcar que

disposa Banyoles: la singularitat

Sota Monestir era un territori "molt delicat" per l’existèn-

territorial que deriva de la relació

cia de múltiples horts i nombrosos canals d’irrigació.

històrica entre la ciutat i l’Estany.

L'anul·lació del Pla Parcial de "Sota Monestir" va fer
palesa, en primer lloc, la manca de sensibilitat dels polí-
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Moisès Jordi Pinatella

d’esdevenir

CITACIONS DE FAUNA

COMUNICACIONS D’OBSERVACIONS
DEL 15 DE MARÇ AL 15 DE JUNY DE 2003

Aquests tres mesos de primavera són l'època de
l'any amb més diversitat i abundància d'observacions.
Cal destacar especialment l'última observació de cabussó gris el 18 d'abril, el qual va estar un total de 80 dies a
l'Estany i va fer una muda completa del plomatge
d'hivern al d'estiu abans de marxar cap a les zones de
cria del nord d'Europa. També destaquen les dades
d'últimes observacions d'ocells hivernants, com el corb
marí gros, l'esplugabous i el pinsà borroner, contrastant
amb les primeres observacions d'ocells estivals, com el
rossinyol, l'abellerol o la boscarla de canyar. Altre cop hi
ha hagut un pas bastant representatiu d'ocells migradors, amb estols grans de corb marí gros i grupets d'anàtides, rapinyaires com el milà reial, els fumarells, limícoles, especialment concentrats a l'estanyol d'Espolla
mentre estava ple, i ardèids com l'agró roig, el martinet
blanc o el de nit. Hem obtingut la tercera cita coneguda
de cigonya negra en pas per la comarca sobre Banyoles i
de martinet ros, poc habitual a l'Estany. Moltes dades
també d'ocells nidificants, dels quals podem començar
destacant els tres mascles de martinet menut cantant a
l'Estany, on probablement tots crien; la parella probable
de martinet de nit al riu Terri, el corb i el corriol petit al riu
Fluvià, les gralles a l'església de Santa Maria dels Turers
de Banyoles; el balquer i la fotja a l'Estany, on s'ha vist
un adult i un juvenil a la zona dels Desmais. No s'havia
trobat la fotja criant a l'Estany des del 10 de juny de 1979
(dada de J. M. Massip). S'han repetit observacions d'ocells interessants com l'àguila calçada a Rocacorba, on ni
podria criar, arpelles vulgars i esparver cendrós a les zones agrícoles de la comarca, especialment al Pla de
Martís, i d'àguila marcenca.
Finalment cal destacar l'alt nombre d'animals trobats
morts, en atropellaments a les carreteres de la comarca,
B: Banyoles
CT: Cornellà del Terri
EB: Estany de Banyoles
EE: Estanyol d'Espolla
ES: Esponellà

FO: Fontcoberta
GA: Garrotxa
IF: Reserva de Fauna Salvatge de l'Illa del Fluvià
MI: Miànegues (Porqueres)
PM: Pla de Martís

Nom comú

Nom científic

F. Podicipedidae
Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Cabussó emplomallat

Podiceps cristatus

Cabussó gris

Podiceps grisegena

F. Phalacrocoracidae
Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Núm. Lloc

Camesllargues

PO: Porqueres
RF: Riu Fluvià (Esponellà)
RO: Rocacorba
SE: Serinyà

Zona

Data 1

Data 2

Observadors

Comentaris

18/4/03 26/4/03
24/5/03
31/5/03
16/3/03 21/3/03
3/4/03
19/1/03 18/4/03

CFQ
CFQ
CFQ, MJP
CFQ, OCV, XVP
CFQ
MGX, CFQ,....

L'estanyol s'asseca abans de poder-hi criar
Probable nidificant
Probable nidificant a l'estanyol

CFQ
CFQ
CFQ

En migració direcció nord
Dormint als arbres del dormidor de Can Morgat
Exemplar molt blanc, l'últim hivernant observat a
l'Estany
Un mascle cantant
Mascles cantant, un a Lió i l'altre a la zona dels
Desmais
Sobre un arbre sec, a prop del dormidor
Sota la cascada del riu Terri
Surt volant, travessant l'Estany
Últims 3 exemplars hivernants observats al dormidor de l'Estany i també a Espolla durant el dia
Volant contra la tramuntana
Vola sobre Espolla i se'n torna cap a l'Estany

EE
RF
MI
EB
EB
EB

Resclosa del mig d'Esponellà
L'Estanyell o estanyol de Dalt
Zona nord
Riba de Can Morgat

41
23
1

PM
EB
EB

Can Morgat

29/3/03
31/3/03

EB
EB

La Cuaranya
Lió i Els Desmais

2/5/03
5/5/03

CFQ
CFQ

Can Morgat
Molí de Borgonyà
La Ravanera, zona nord
Espolla i Can Morgat

24/4/03
20/5/03
26/4/03
12/4/03

CFQ
CFQ
CFQ
CFQ

Zona de Lió

3/4/03
21/4/03
16/5/03
24/5/03
29/3/03
24/4/03
1/5/03
30/5/03

CFQ
AJO, CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ, MRX

Ixobrychus minutus

1
2

Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Martinet ros
Esplugabous

Ardeola ralloides
Bubulcus ibis

1
EB
1
CT
1
EB
3 EB/EE

Martinet blanc

Egretta garzetta

Ardea purpurea

Carles Feo i Quer

2
1
1
1
1
1

F. Ardeidae
Martinet menut

Agró roig

alguns dels quals apareixen al llistat, des d'un ànec collverd a genetes o cries de gamarús. Tampoc ens alegrem
de l'alta presència de tortugues de Florida, de les quals
tenim constància d'intents de cria a l'Estany. Una petita
alegria és la troballa d'exemplars de tortuga de rierol per
la zona de l'Estany, on la seva població probablement es
trobi en perill d’extinció.

1
1
1
1
2
1
1
1
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EB
EE
IF
RF
EE
EB
EB
EB

Reclosa de Serinyà
Resclosa del mig
Can Morgat
Can Morgat
Estanyol Nou de Can Cisó

13/4/03

Realitza la muda a l'Estany; marxa amb plomatge
estival

Volant riu amunt
Volant sobre l'Estany
Surt volant de la riba
Al dormidor de Can Morgat
Surt volant espantat

F. Ciconidae
Cigonya negra

Ciconia nigra

2

B

F. Anatidae
Ànec xiulador

Anas penelope

Xarrasclet
Ànec cullerot
Morell cap-roig

Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina

1
5
17
9
2
4
1
1

EB
RF
EB
EB
EB
EB
EE
EB

5
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

5/4/03

MPX

Volant en direcció sud

1/4/03
4/4/03
7/4/03
18/3/03
13/4/03
21/3/03
11/4/03 12/4/03
13/4/03

CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ

Una femella
Parats a l'aigua
9 mascles i 8 femelles

IF
Davant del riu Ser
IF
PM
PM
GA
A prop de Besalú
IF
Davant del riu Ser
RO
Serra de Portelles, Golany
EB
Puig de Sant Martirià
CT
Pujals dels Cavallers
PM
EB
Zona nord
PM
PM
PM
ES
Cal Pastor, Vilert
PM
EB
Turó de Can Matella
RO
Serra de Portelles, Golany
B
Riera Canaleta, Mas Palau
RO Entre Llorà i Granollers de Rocacorba

13/4/03
17/4/03
26/5/03
5/3/03
19/3/03
13/4/03
6/4/03
8/5/03
14/5/03
26/5/03
16/3/03
4/5/03
13/5/03
15/5/03 27/5/03
4/5/03
26/5/03
1/5/03
6/4/03
18/4/03
19/4/03

CFQ
JVX
BGE
MPX
PFL
CFQ
CFQ
NCC
NCC
BGE
CFQ, XVP
CFQ
CFQ
CFQ
CFQ
BGE
CFQ
CFQ
CFQ
ICA

Sobre uns arbres

5 i 6/03
1/6/03
17/4/03

JMG
CFQ
JVX

Una parella criant al veïnat
Sobrevolant els prats

Entre un i dos exemplars intentant la cria
Última observació hivernal a l'Estany
Un adult i un juvenil

Zona nord
Resclosa del mig
Zona nord
Zona de Can Morgat
Zona de Can Morgat
Davant la Font del Rector
Zona de Can Morgat

Una parella
Un mascle i tres femelles
Una femella capbussant-se a l'estanyol

F. Accipitridae
Milà negre

Milvus migrans

Milà reial

Milvus milvus

Àguila marcenca

Circaetus gallicus

Arpella vulgar

Circus aeruginosus

Esparver cendrós

Circus pygargus

Esparver vulgar
Àguila calçada

Accipiter nisus
Hieraaetus pennatus

F. Falconidae
Xoriguer comú
Falcó mostatxut
Falcó pelegrí

Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus

2
1
1

FO
RO
IF

Veïnat de Fares
Prats de Can Mitjà i Can Vilà

F. Rallidae
Polla d'aigua
Fotja

Gallinula chloropus
Fulica atra

2
1
2

EE
EB
EB

La Draga
Els Desmais

18/4/03 26/4/03
5/4/03
18/6/03

CFQ
CFQ
CFQ

F. Charadriiformes
Cames llargues

Himantopus himantopus

Corriol petit
Becadell comú

Charadrius dubius
Gallinago gallinago

3
1
2
2

EE
EB
ES
EE

Zona de Lió
Cal Pastor, Vilert

31/3/03
12/6/03
13/4/03 4/5/03
22/3/03 23/3/03

CFQ
MCX
CFQ
CFQ

Gamba roja vulgar
Xivitona

Tringa totanus
Actitis hypoleucos

1
1
1

EE
EB
EB

Caseta de Fusta
Els Desmais

3/4/03
5/4/03
27/5/03

CFQ
CFQ
BGE

Una parella possiblement criant
Amagats entre l'herba, amb poca aigua a
l'estanyol
En un costat a recer del vent
Primera observació del pas prenupcial
Última observació prenupcial

F. Laridae
Gavina vulgar

Larus ridibundus

1

EB

26/5/03

CFQ

Amb plomatge estival

F. Sterninae
Fumarell carablanc
Fumarell negre

Chlidonias hybridus
Chlidonias niger

1
4
1

EE
EE
EB

19/4/03
26/4/03
26/5/03

AJO, CFQ
CFQ
BGE

Fent picats a l'estanyol
En migració

F. Strigidae
Òliba

Tyto alba
Strix aluco

1
1
1
2

FO
MI
EB
EB

Can Jan de la Farrès

Gamarús

La Puda
Mas Herbeig

17/3/03
29/3/03
4/4/03
4/5/03

XVP
CRX, MHV
EDN
CFQ

Un niu amb ous a l'església de Miànegues
Un poll recollit i portat als forestals
Dos polls atropellats a la carretera d'Olot

F. Meropidae
Abellerol

Merops apiaster

5
100

ES
ES

Colònia de Vilert
Colònia de Vilert

13/4/03
4/5/03

CFQ
CFQ

Primera observació de l'any
Una colònia de cria en una extracció d'àrids

F. Turdidae
Rossinyol
Bitxac rogenc

Luscinia megarhynchos
Saxicola rubetra

2
1
1

EB
PM
EB

Els Amaradors

16/4/03
18/4/03
21/4/03

CFQ
CFQ
CFQ

Primera observació prenupcial

Camps de Can Matella

F. Sylviidae
Boscarla de canyar
Balquer

Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus

Tallarol gros

Sylvia borin

1
2
1
1

EB
EB
EB
EB

Estanyol Nou de Can Cisó
Zona de Lió
Estanyol Nou de Can Cisó
La Puda

25/4/03
29/4/03 27/5/03
17/6/03
5/6/03

CFQ
CFQ, BGE
CFQ
CFQ, OCV

Mosquiter de passa

Phylloscopus trochilus

2

EB

Els Amaradors

10/4/03

CFQ

Primera observació prenupcial
Una parella cantant
Un mascle cantant
Una femella amb placa incubatriu anellada a La
Puda

F. Paridae
Mallerenga carbonera

Parus major

1

EB

La Draga

19/3/03

CFQ

Un mascle mort, anellat com a poll a una caixa
niu de la zona de Lió

F. Corvidae
Gralla
Corb

Corvus monedula
Corvus corax

2
2

B
RF

Església de Santa Maria
Cingle de Sant Miquel de la Roca

22/4/03 3/5/03
19/4/03 16/5/03

CFQ
CFQ

Fent el niu a la façana de l'església
Niu amb dos polls

F. Passeridae
Pardal roquer

Petronia petronia

4

RF

Cingle de Sant Miquel de la Roca

16/5/03

CFQ

F. Fringuillidae
Pinsà comú
Pinsà borroner

Fringilla coelebs
Pyrrhula pyrrhula

1
2

IF
EB

Desembocadura del Ser
Els Amaradors

16/5/03

Durbec

Coccothraustes coccothraustes

1

SE

Al costat del Serinyadell

19/3/03

CGN

Altres espècies
Tortuga de Florida
Tortuga de rierol

Pseudemys scripta
Mauremys leprosa

Papallona de Graells
Geneta
Ànec coll-verd

Graellsia isabelae
Genetta genetta
Anas plathyrhynchos

1
1
1
1
1
1

EB
IF
EB
SE
CT
EB

La Draga
Davant del riu Ser
Camps d'en Matella
Serinyà
Riu Terri a la carretera d'Orriols
Carretera d'Olot a Mas Herbeig

30/5/03
4/5/03
19/5/03
19/4/03
23/3/03
6/5/03

CFQ
CFQ
CFQ
JRX
CGP
PCS

Zona nord

5/4/03

29/3/03

CFQ
CFQ

Sobre uns arbres amb milà negre
En migració direcció nord

Una femella seguint la riba
Una femella
Dues femelles
Una femella
Sobre uns camps de conreu
Un mascle
Fent picats i vols ràpids
De fase fosca
De fase clara

Un mascle cantant en una zona poc habitual
Mascle i femella. Última observació hivernal a
l'Estany on aparentment no hi cria
Mort a Serinyà
Un exemplar fent un forat per posar els ous
A prop de la riera de'n Morgat
Morta
Atropellada
Atropellat

Observadors: AJO= Anna Julià i Olivé, BGE= Bienvenido Gómez i Esteban, CFQ= Carles Feo i Quer, CGN=Carme Gassiot i Noguer, CGP=
Carles González Peix, CRX= Concepció Riera, EDN= Escola de Natura de Banyoles, ICA= Isidre Cos i Arnau, JMG= Josep Mª Massip i
Gibert, JRS= Josep Roura Sala, JVX= Joaquim Vilagran, MCX= Miquel Campos, MGX= Marc Gálvez, MJP= Moisès Jordi i Pinatella, MPX=
Marc Puig, MRX= Martí Rondós, MHV= Mar Hereu Vila, NCC= Natàlia Corcoll i Cornet, OCV= Oriol Clarabuch i Vicent, PCS= Pilar Castel i
Soler, PFL= Ponç Feliu i Latorre, XVP= Xavi Vila i Portella.
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NOTÍCIES
Si fa ja força temps eren les petjades de diversos
mamífers que acompanyaven les notícies, aquest
trimestre n’hem triat algunes més, ara d’aus (a escala).
Podeu comprobar si les heu reconegut llegint la
penúltima pàgina.
Limnos canvia de local. Com ja
havíem anunciat, la nostra entitat ha
deixat l’espai que ocupava en l’edifici
del Museu Darder d’Història Natural
amb motiu de les obres que s’hi estan
portant a terme. En el projecte del nou
1
equipament està previst que tinguem un
local per a Limnos, ja que es pretén agrupar
en el mateix edifici totes aquelles entitats i temes relacionats amb la natura i el medi natural de la nostra comarca.
Per això mateix, actualment ocupem un espai dins la seu
de l’Escola de Natura de Banyoles, entitat amb qui hem
col.laborat sovint i amb qui segurament a partir d’ara
tindrem més contacte. Alhora, podrem compartir documentació i coneixements, així com oferir un punt únic de
consulta, que tindria continuïtat en el nou equipament
que s’està començant a construir, on s’afegirien el Museu Darder i la Universitat de Girona.
La nostra nova adreça és Passeig de La Draga, 5-7, de
Banyoles. Quant al telèfon, podeu seguir contactant
amb nosaltres a través del telèfon del Museu Darder
(972 57 44 67) o bé, els dimecres de 6 a 8 (si no estem
connectats a internet) al 972 57 61 54.
Parada per Sant Jordi. Enguany hem
tornat a muntar una parada per Sant Jordi,
amb els resultats habituals. Per això ma2
teix, hem decidit que, de cara a l’any vinent,
intentarem que la parada prioritzi la difusió de
l’entitat, amb la venda de llibres només com a objectiu
secundari. En cas que ens sigui difícil de preparar-ho
amb suficient antelació, hem decidit de no repetir l’experiència, si més no temporalment, ja que els resultats no
són prou satisfactoris en relació a l’esforç del muntatge.

Trampes per a visó americà. El
passat més de maig, es va trobar una
trampa legal per capturar visó americà
(Mustela vison) al riu Matamors a l'alçada de
Corts. La trampa estava degudament iden4
tificada amb una etiqueta de la Generalitat.
Els Agents Forestals ens van informar que Medi Ambient dóna alguns permisos a diverses persones que es
dediquen al control d'aquests depredadors introduïts
que causen problemes ecològics a l'ecosistema fluvial i a
més entren a matar bestiar domèstic, com ara gallines,
en algunes cases de pagès. Estava prevista la col·locació d'algunes d'aquestes trampes a l'Estany de Banyoles i diversos rius de la comarca, a través de l'associació
de caçadors, tal com s'ha fet a Girona, però desconeixem si s’ha arribat a portar a terme alguna actuació.
Primera reunió de seguiment de
les obres del mundial de rem del
2 0 0 4 . Limnos va ésser convocat a una
primera
reunió per veure l'estat de les obres
5
del Mundial de rem. En aquesta reunió vam
haver de lamentar que les obres haguessin començat
justament a l'època de reproducció de la majoria d'espècies animals. Evidentment l'estudi d'impacte ambiental ja
alertava d'aquesta possible situació negativa, però, malauradament no n'han fet cas, com sol passar, justificantse tot argumentant que les obres van amb retard. Després del primer remenament de terra i l'eliminació d'arbres, la zona de l'arribada de regates presenta un estat
completament canviat i ara cal esperar la regeneració de
l’indret. De moment s'està acabant de col·locar la torre
d'arribada. En els propers mesos haurem de continuar
vetllant per tal que aquestes obres es realitzin amb el
màxim de respecte per l’espai natural on s’estan fent.
Els recs, els grans oblidats. Els recs de
Banyoles van passar pràcticament desapercebuts en la campanya electoral de les passa6
des municipals. A excepció d’alguna referència
genèrica al Pla Especial de Recs, no hi ha hagut cap
tipus de debat sobre el paper que han de jugar en el
desenvolupament de la ciutat. Mentrestant la qualitat de
les aigües continua essent inacceptable en molts trams,
s’urbanitzen zones d’hortes regades pels recs, es va
degradant el patrimoni associat i no es destapen trams
soterrats. La potencialitat dels recs és enorme i només fa
falta voluntat política per aprofitar-la.

Control del tram de riu que tenim
adoptat al Fluvià. El 27 d'abril vam tornar a realitzar una visita a la zona de l'Illa del
Fluvià.
La qualitat de l'aigua i de l'entorn va
3
ser altre cop elevada, tot i que en la pesca de
Tala d’arbres a la Font del Salt Dalmacroinvertebrats vam obtenir menor diversitat d'espèmau. El paratge de la Font del Salt Dalmau
cies, comparat amb altres visites anteriors. Van aparèixer
era, fins fa poc, un dels racons més agradables
multitud d'efemeròpters, alguna sangonera, una larva de 7
de Camós. Un lloc molt adequat per anar-hi a fer
libèl·lula, simúlids i cargols d'aigua. Una dada negativa
que vam observar va ser l'alteració d'una de les ribes del una berenada un dia d’estiu, sota l’espessor de les arriu, on uns arbres han estat tallats. Eren plàtans i pollan- bredes. Desgraciadament, el mes de maig va patir una
cres de plantació, aprofitats per fer fusta, i segons ens va important tala d’arbres (principalment plàtans i pollanexplicar l'Agència Catalana de l'Aigua, els han tallat per cres), amb el permís dels agents forestals, que ha fet
afavorir l'aparició del bosc de ribera típic, la verneda, a perdre bona part de l’encant del paratge. Una actuació
aquestes ribes del riu Fluvià. Aquesta és la manera de desproporcionada que esperem no es torni a repetir.
fer d'aquesta administració, sense projecte, sense seguiment, i fent actuacions aquí i allà sense solta ni volta.
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Èxit de les activitats de Limnos
dins el projecte Festæ la nit
del Consell Comarcal del Pla
de l'Estany. La primera de les
activitats, el 16 de maig, va comptar
amb la presència de membres de
Salvem l'Empordà i la IAEDEN que
ens van explicar les seves experiències en "l'Acció directa no violenta, una
eficaç eina de lluita". Vam agafar algunes
8
idees de com fer actuacions contundents
de protesta, reivindicacions i manifestacions de forma pacífica i intel·ligent. El debat posterior va
ser enriquidor, tot i que hem de lamentar la poca assistència de joves de la comarca, en total érem set persones del Pla de l'Estany, quatre, socis de Limnos. La
segona activitat, el 30 de maig, "Descobreix l'Estany de
nit", ens va permetre descobrir els sons de la nit tot
sentint cantar el xot, les granotes o el rossinyol. Una
activitat que va resultar molt divertida, tot fent una
caminada nocturna per l'Estany. Vam capturar papallones nocturnes amb trampes de llum. Vam col·locar unes
quatre trampes diferents i vam poder observar la gran
diversitat de papallones, escarabats i mosquits que van
ser atrets per la llum. També vam aprofitar per explicar la
problemàtica de la contaminació lumínica. L’assistència
va ser d’unes 20 persones, comptant els organitzadors.
Hem d'agrair la col·laboració de dos especialistes en
papallones nocturnes que ens van ajudar a fer les
captures. Properament ens faran arribar un resum amb
un llistat de les espècies observades durant aquesta
jornada.

els estanyols de Sant Miquel o els estanyols de la riera
Castellana. El suport del Parlament al Parc Natural
legitima el que ja havien manifestat diverses entitats
socials i culturals del Pla de l'Estany, presentant als
ajuntaments implicats una moció pel Parc Natural (vegeu
La Llúdriga Núm. 57), que ha estat aprovada ja pels
Ajuntaments de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta.
L'Equnova, la fira dels cavalls, un
exemple del que no s'ha de fer a
l'entorn de l'Estany. Creiem que
el Parc de La Draga no és el el lloc
més indicat per unes activitats
d'aquests tipus. Si més no amb
el baix control i la poca sensibili10
tat amb què s'ha fet. No pot ser que els
cotxes aparquin al passeig de l'Estany, des
de l'aparcament de la Draga fins gairebé la
Pesquera del Cap de Bou. És lamentable l'estat en què
ha quedat el Parc de La Draga després de la fira. La
inversió milionària per al manteniment de l'espai de La
Draga ja és prou elevada per si sola i ha estat sovint
utilitzada per l'Alcalde per reclamar més recursos per a
l'Estany. En quinze dies la gespa, la vegetació i alguna
canonada del sistema de reg s'han vist afectats pel
muntatge de la fira i s'han hagut de destinar més diners a
aquestes reparacions. És clar que la gespa tornarà a
créixer, però què ens costarà?, o millor encara, als banyolins ens agradaria saber quan ens ha costat Equnova. Creiem que el Parc de la Draga no és el millor lloc per
a la realització d’una fira d’aquesta mena. Per això vam
enviar una carta a l’Ajuntament de Banyoles exposant la
nostra opinió.

L'Estany de Banyoles, el
Els gossos a l'Estany de Banyoles. Hem
tretzè Parc Natural de
tingut coneixement de l'acció d'algunes persones
Catalunya. La comissió de
que
porten a passejar els gossos a l'Estany i els fan
Política Territorial del Parlament
1
1
perseguir
els ànecs coll-verds. El mes de maig pasva aprovar el 28 de maig, per
sat
hi
va
haver
un testimoni de la persecució per part
unanimitat de tots els grups polítics,
d'un
gos
de
cacera
d'uns aneguets de coll-verd a la zona
una proposició no de llei per convertir l'Esdel
Vilar.
També
tenim
notícies de la mort d'algun ànec
tany de Banyoles en el quart Parc Natural
9
per
mossegades
de
gos.
En una ocasió, quan es va
de les comarques gironines. La proposta va
avisar
l'amo
d'un
dels
gossos
que l'aturés, va excusar-se
ser presentada pel grup socialista el juliol
defensant
el
dret
del
gos
a
passejar
al seu aire, excusa
de 2002 i s’hi feia constar que recollia una
que
també
se
sol
utilitzar
per
dur
els
animals deslligats,
reivindicació històrica de Limnos. El text de la proposició
fet
que
pot
provocar
també
conflictes
amb
altres gossos.
no de llei aprovat per la cambra és el següent: El
Estem
convençuts
que
força
polls
moren
en aquest
Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu que
tipus
d'accions,
encara
que
són
pocs
els
propietaris
de
s’aprofundeixi en la figura de protecció especial i
gossos
que
els
permeten
actuar
així
per
tenir-los
mal
que,d’acord amb els Ajuntaments de Banyoles, Porqueeducats. Aquestes accions ens convencen de la necesres i Fontcoberta, s’elabori el projecte de llei de creació
sitat d’un major control dels gossos al voltant de l'Estany.
del Parc Natural de l’Estany de Banyoles". La llei que
De totes maneres el problema real no són els gossos,
regularà la proposta de Parc Natural podria estar redactasinó algunes persones incíviques que en tenen.
da d'aquí a un any.
La proposta presentada especifica que l'àrea a preservar
Cabanes de La Draga. Després que, per
hauria d'incloure les zones protegides pel PEIN de l'Essegon any consecutiu, uns brètols cremessin
tany de Banyoles i el PEIN de Rocacorba, estendre's
una altra cabana del Parc Neolític de La Drafins el riu Ser i el riu Fluvià, on hi ha la reserva de Fauna
ga,
i veient el perill que es repetís aquest acte
Salvatge de l'Illa del Fluvià, i arribar fins els estanyols de
amb
motiu
de Sant Joan, Limnos va enviar una
Sant Miquel de Campmajor. A més, dins el parc s'haurien
instància
a
l’Ajuntament
de Banyoles en què es
de crear diverses reserves als espais de més interès, 1 2
demanava
la
vigilància
a
la
zona.
El parc de La Draga
com són els Aiguamolls de La Puda, l'estany d'Espolla,
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té abundant vegetació, està a tocar l’Estany i el Puig de
Sant Martirià. La sequera del mes de juny afavoria la
propagació del foc, en cas que es produís, amb el que
això hagués suposat de negatiu, tant per a la flora i la
fauna, com per als habitatges més propers.
Alhora, es demanava que es busqués una solució definitiva a aquest problema, que afecta una zona d’elevat
interès natural, com és l’Estany de Banyoles.
Concert de rock al bosc de Can
Puig. En assabentar-nos que es volia realitzar, el 27 de juny, un concert de rock, durant la festa del barri de Can Puig, a la zona
del bosc que es troba entre la Font de Can
Puig i l’actual seu del Consell Comarcal a Can
Puig de la Bellacasa, vam decidir enviar una
instància a l’Ajuntament de Banyoles on expo13
sàvem que no considerem aquest espai adient
per a una activitat d’aquesta mena, ni està preparat per a
la seva realització.
Vam exposar que cal tenir en compte que és un dels
pocs boscos que queden al municipi de Banyoles i que

hi ha exemplars d’arbres d’interès. En ser molt proper a
la zona urbana, tenir un sòl poc profund i pendents forts,
el Bosc de Can Puig ha patit de fa molts anys els efectes
d’activitats com el trial, l’ús com a lavabo i abocador incontrolat, activitats que es podien repetir durant el concert, amb l’afegit que la sequera podia afavorir la propagació d’incendis.
Vam demanar a l’Ajuntament que pensés en la possibilitat de canviar la ubicació del concert o, en tot, cas, es
comprometés a destinar-hi vigilància per evitar una major
degradació de l’espai.
Aprofitant l’avinentesa, vam demanar que es redacti una
normativa sobre activitats futures en el Bosc de Can
Puig, per assegurar-ne la seva conservació com a espai
natural.
D’altra banda, cal dir que hi ha moltes activitats, a part del
passeig, que es podrien realitzar de forma sostenible en
aquest espai. Seria interessant també que s’intentés recuperar la font, així com la bassa, que fa uns 25 anys
encara era plena d’aigua. Aleshores hi havia abundant
balca, llentia d’aigua i tot de granotetes del gènere Hyla.

VERD I NEGRE
Verd:
Per a la policia municipal, a la qual hem vist posant multes a la gent per banyar-se a la Pesquera del Cap de Bou, on entren
il·legalment i es llancen des de dalt de forma temerària. També per desallotjar una persona que s'havia instal·lat en una de
les pesqueres abandonades properes a la Caseta de Fusta. Cal, però, seguir amb la vigilància de l'entorn de l'Estany,
controlar les bretolades i evitar la circulació de motos per dins el Parc de la Draga. Només una pinzellada negra, ja que
lamentem, altre cop, que els cossos de seguretat segueixen circulant en cotxe pel passeig del costat de l'Estany en lloc
d'utilitzar les bicicletes o qualsevol altre mitjà de transport més respectuós amb l'entorn.
Negre:
Ha arribat el bon temps i les bretolades s'han fet notar al voltant de l'Estany. Hem de lamentar l'habitual incendi de cada any
a la zona de la Caseta de Fusta, on alguns personatges es dediquen a provar com s'encén la capa blanca de llavors de
pollancre que encatifa el terra després de "nevar", fenomen molt molest per a la gent al·lèrgica, però del tot natural. El
mateix podem dir d'una de les cabanes del poblat neolític, que també va patir la febre de les bretolades, en aquest cas ja
una mica passada de to, ja que la inversió de diners en el projecte del poblat neolític, es veu alterada per juguesques
juvenils, dedicades a veure qui era el primer de cremar una de les cabanes. Aquestes actituds, a més de ser irresponsables, recreen un sentiment de ràbia continguda a tots aquells que s'esforcen per fer coses constructives i en positiu al
nostre entorn. En el nostre cas ja se'ns fa difícil entendre com es poden destruir o fer desaparèixer quatre caixes niu de les
quinze posades a l'Estany, quan els ocells no fan mal a ningú i quan les caixes-niu les oferim gratuïtament a qui en demani.

ACTIVITAT DE LIMNOS PER AL MES DE JULIOL
Trobada-berenar de socis i simpatitzants el dissabte 26 de Juliol a les 5h de la
tarda. Un any més, organitzem aquesta activitat per a poder posar en comú, amb aquells
de vosaltres que ens volgueu acompanyar, els temes que ens preocupin. Enguany hem
triat per a trobar-nos el Parc de la Draga, al davant dels locals de l'Escola de Natura.
El tema principial per enguany serà el del Parc Natural que es preveu fer al voltant de
la conca lacustre de l’Estany. El berenar l’hi posem nosaltres.
Més informació:
Ens trobareu en el local de l’Escola de Natura, els dimecres, de 6 a 8 del vespre.
Tel. : 972 57 61 54 (només els dimecres de 6 a 8) Tel.: 972 57 44 67 (resta de la setmana)
e-mail: limnos@limnos.org
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www.limnos.org

BIBLIOTECA DE LIMNOS

GENER-JUNY 2003

Aquest semestre hem ingressat noves publicacions per a la biblioteca de Limnos. Hem afegit alguna dada més als
llibres, com són l’editor i l’any d’edició de cadascun.
Us recordem 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

0 Obres generals

• Opcions per a la custòdia del territori en finques

• Revista de Banyoles. Núm. 834 (setembre 2002) i

privades. Guia pràctica per a la propietat. Asensio

PERIÒDIQUES

835 (octubre 2002).

Salvador, Núria; Cortina Ramos, Albert; Pietx i Colom,
Jordi. Edita Xarxa de Custòdia del Territori. Fundació

3 Ciències socials. Dret

Territori i Paisatge - Obra social Caixa Catalunya. 2002.

• Mobilitat sostenible i segura. Monogràfic 2 (tercer

• Llibre blanc del tercer sector civicosocial. Document

trimestre 2002) i núm. 24 (quart trimestre 2002).

de síntesi. Vidal, Pau. Edita Generalitat de Catalunya.
Departament de la Presidència. Centre d'Estudis de

5 Ciències pures. Ciències naturals

Temes Contemporanis. 2002.

• Reboll. Butlletí del Centre d'Història Natural de la
Conca de Barberà. Núm. 2 (segona època. Hivern

5 Ciències pures. Ciències naturals
• Across The Waters. Portfolio 2001. Edita WWF. 2002.

2003).
• Medio ambiente. Junta de Andalucía. Consejería de
Medio Ambiente. Núm. 41 (tercer quadrimestre 2002)

6 Ciències aplicades

i núm. 42 (primer quadrimestre 2003).

• Inventari ecològic i forestal de Catalunya. Regió

• Medi ambient. Tecnologia i Cultura. Núm. 32. Canvi

forestal III. Alt Empordà. Baix Empordà. Gironès. Pla

climàtic: ens escalfem? (setembre 2002) i núm. 33. El

de l'Estany. Selva. Burriel, José Ángel; Ibàñez, Joan

llegat de Johannesburgo (desembre 2002).

Josep; Mata, Teresa; Vayreda, Jordi. Edita Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Edifici C,

6 Ciències aplicades

Universitat Autònoma de Barcelona. 2001.

• Energías renovables. Núm. 11 (setembre 2002) a

• La gestión sostenible de los bosques. Manual de

núm. 16 (març 2003).

buenas prácticas forestales. Nicolás Isasa, José

• Infoverd. Revista de l'Agència Metropolitana de

Javier; García Robredo, Fernando; Gil Díaz Ordóñez,

Residus. Núm. 5 (4rt trimestre 2002), núm. 6 (primer

Fernando. Edita Colegio de Ingenieros de Montes.

trimestre 2003) i núm. especial Ecomed-Pollutec

2002.

(2003).
• Catalunya Rural i agrària. Núm. 95 a núm. 99
(desembre 2002 a abril 2003).
7 Belles arts. Diversions. Esports
• Barcelona verda. Núm. 85 (novembre 2002) i núm.
86 (febrer 2003).
• Muntanya. Núm. 844 (novembre 2002) i 845 (febrer
2003).
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LLIBRES RECOMANATS
Huellas y señales de los animales de Europa.
Preben Bang i Preben Dahlstrøm. Edi-ciones
Omega, 1999.
Aquells qui vulguin endinsar-se en el món del reconeixement de petjades i rastres de mamífers i aus tenen una bona eina amb aquest llibre, que tracta aquest tema de forma
molt exhaustiva. Les mateixes contraportades ja són una
primera introducció al tema, ja que hi ha dibuixades les siluetes, a escala, de mamífers i ocells més comuns. El dens
contingut del llibre va repassant aquests animals, un per un,
perquè aprenguem a reconèixer les seves petjades, els senyals de llocs on han menjat, els excrements, l’orina, les
egagròpiles (regurgitacions d’aus), els camins, els caus, els
senyals de comportament i els diferents tipus de plomes.
Tot plegat, acompanyat de clars esquemes, bones fotografies i acurats comentaris per distingir una espècie d’altra.
Cal tenir en compte, però, que la procedència dels autors
(són danesos) fa que s’incloguin espècies que no es troben en les nostres contrades, i que hi hagi un munt de
fotografies de petjades en la neu. Tot i això, les explicacions són igualment vàlides, alhora que ens permeten veure
una sorprenent fotografia de les ales d’un mussol sobre la neu, en emprendre el vol. La pràctica absència de noms
científics de les diferents espècies tampoc és un problema excessiu, encara que complica la lectura d’algunes parts,
com les dedicades als rosegadors, per l’abundància d’espècies del grup. Són molt pocs inconvenients per a una
obra molt completa i totalment recomanable.

Transcripció literal de la carta enviada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany a Limnos,
publicada a petició seva.
Benvolguts,
El el Butlletí nº 57 d’abril 2003, de la revista La Llúdriga publicada per la vostra Entitat, apareix una nota amb el
número 12 de la secció Notícies que porta següent text d’encapçalament: “L’Escola de Natura promociona la
campanya “Som natura Fem natura” amb les escoles i instituts del Pla de l’Estany”.
En el text de la noticia assenyaleu que la campanya compta amb el suport del Consell Comarcal. Volem deixar
constància que aquesta campanya ha estat programada i subvencionada pel Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, qui ha contractat a l’Escola de Natura perquè en coordini l’execució a les escoles.
El títol “Som natura, Fem natura” fa referència a les activitats organitzades i subvencionades pel Consell
Comarcal per al curs 2002-2003 a les escoles i centres d’ensenyament de la comarca, en el marc de les
campanyes de sensibilització i educació ambiental que el nostre Ens organitza cada any.
Per tant us agrairem que publiqueu el corresponent aclariment en el proper número del vostre Butlletí.
D’altra banda us volem felicitar per l’esforç reexit de Limnos en la publicació de La Lludriga, que conté
informació de vàlua i d’interès sobre el medi natural de la nostra comarca.
Josep Cortada i Vila
Gerent
Banyoles, 30 de maig de 2003
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LES HAS RECONEGUT?
A diferència dels mamífers, els ocells només recolzen
els peus quan caminen, perquè el metatars (os llarg
immediat al peu) no toca mai a terra quan es desplacen.
Això vol dir que la primera articulació després del peu és
el taló, i no el genoll, com seria en el cas dels mamífers.
Això ho podeu veure en l’esquema adjunt.
Una au mai té més de quatre dits; tres solen anar
endavant i el quart enrere; aquest seria el polze. El
cinquè dit hauria desaparegut. En l’esquema també
estan numerats els dits per poder-los comparar entre els
dos grups d’animals. El dit central dels que van endavant
sol ser el més llarg, mentre que el primer sol ser petit i
estar disposat tan amunt del peu que no deixa marca en
les petjades.
En la majoria d’ocells, la cara superior dels dits està
recoberta d’escates cornies, mentre que les parts que
toquen a terra ho estan de papiles cornies que protegeixen contra la fred i eviten relliscades. Les ungles poden estar més o menys desenvolupades.
La forma del peu, que queda marcada en les petjades,
pot ser útil com a clau per conèixer els costums, l’hàbitat
o la dieta de cada espècie. La mida és una eina important
per la classificació. També ho és la separació i col.locació
de les petjades, tema en què no entrarem ja que és més
complicat.
1.- Faisà i perdiu (F. Phasianidae). Dits força
prims, amb senyals d’ungla fins i tot del dit posterior, que
es dirigeix endins. La del faisà fa 6-8 cm de llarg, mentre
que la de les perdius fan 4-5 cm de llarg.
2.- Perdiu blanca (F. Phasianidae). Té els dits
coberts de plomes, i això fa que les impressions dels dits
siguin molt amples, amb marges borrosos. Viu en zones
pirinenques.
3.- Perdiu blanca (F. Phasianidae). Aquesta
petjada correspon, doncs, a la mateixa espècie que
l’anterior, encara que en aquest cas és la marca que
deixaria sobre la neu, agafant la forma per les plomes
dels peus.
4.- Ànec capbussador (F. Anatidae). La seva
característica membrana interdigital és un element bàsic
per a la diferenciació de petjades, essent similars les de
totes les anàtides. Si l’ànec és capbussador, com en
aquest cas, el primer dit té un petit lòbul membranòs que
pot deixar una marca estreta i oblonga.
5.- Ànec nedador (F. Anatidae). Es diferencia
del cas anterior perquè la impressió del primer dit és més
curta i arrodonida.
6.- Gavina (F. Laridae). Es diferencia dels ànecs
per uns dits més rectes, la manca de marca del primer dit
i una membrana més estreta. Les ungles són punxegudes. Per les mides, es pot saber de quina espècie es
tracta.
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PETJADES D’AUS

Au

Mamífer
Ocell

7.- Xatrac i fumarell (F. Sternidae). Encara que
també té membrana, aquesta no arriba del tot a les
ungles, i el marge anterior és concau. El dit posterior és
petit i les ungles punxegudes. És una petjada petita.
8.- Fotja (F. Rallidae). Un peu molt característic
que produeix una petjada molt característica. Els dits
anteriors són llargs i amb expansions mebranoses als
costats, amb una incisió profunda en cada falange.
També es marca el dit posterior.
9.- Bernat pescaire (F. Ardeidae). Aquesta
família té els dits anteriors llargs i prims, mentre que el
primer dit té una ungla gran i afilada. Tots els dits i les
ungles queden molt ben marcats.
10.- Cigonya (F. Ciconidae). Es diferencia del
bernat pescaire pels dits més curts i amples. El dit posterior, que és curt i està col.locat enlaire, deixa una marca
arrodonida.
11.- Pardal (F. Passeridae). Els ocells petits
tenen ungles llargues i afilades; el primer dit és
relativament llarg i pot doblar-se endavant per agafar-se a
les branques. En pesar poc, costa que les petjades
quedin marcades. El pardal es desplaça fent salts, pel
que les petjades queden de costat.
12.- Colom (F. Columbidae). Similar a l’anterior,
però més gran. En desplaçar-se, caminen col.locant els
dits girats cap endins.
13.- Còrvids (F. Corvidae). Similars a les dues
anteriors, presenten un característic aspecte segmentat
causat per la rugositat de la cara inferior dels peus.
Informació extreta de “Huellas y señales de los animales de
Europa” (vegeu Llibres recomanats).

Fins a

Quot
Soci

AEEC

LIMNOS-ECOLOGISTES DE CATALUNYA

Limnos-Ecologistes de Catalunya. S'ha constituït la Federació Ecologistes de Catalunya. La Federació
està formada per tretze entitats ecologistes amb implantació a les diferents regions catalanes i agrupa un col·lectiu de
més de 4.000 persones associades. És, doncs, l’organització ecologista catalana amb més associats i més
implantació territorial. La Federació Ecologistes de Catalunya, hereva de l'Assemblea d'Entitats Ecologistes de
Catalunya (AEEC), és el fruit d'un procés de coordinació entre entitats ecologistes cíviques catalanes que es va
iniciar el 1996 i que vol servir per reforçar les dinàmiques i lluites ecologistes pròpies de cada associació que en forma
part, donant-los una projecció a tot l'àmbit territorial del Principat a través de l'intercanvi d'idees i experiències. La
Federació Ecologistes de Catalunya està constituïda per organitzacions, que han de complir uns requisits:
a) Ser organitzacions que tinguin com a principals objectius la defensa del medi ambient, del patrimoni natural i de
la salut de les persones i el seu estudi i difusió de forma global o en qualsevol dels seus àmbits.
b) Ser organitzacions independents, o sigui que no estiguin vinculades parcial o totalment a partits polítics,
sindicats, empreses, consorcis, institucions públiques o organismes similars. La Federació Ecologistes de
Catalunya, neix amb l'objectiu de ser el pal de paller del món associatiu ecologista del Principat per tal d'optimitzar
recursos humans i logístics de la gent que defensa els valors naturals i patrimonials de Catalunya. La Federació
Ecologistes de Catalunya ofereix una interlocució estable i permanent amb el govern de la Generalitat i les diverses
administracions per tal de poder concertar polítiques mediambientals que afectin Catalunya. Malauradament, a hores
d'ara no existia aquesta interlocució i la gran dispersió d'ONG ecologistes feia que la representativitat d'aquest sector
l'atorgués el polític o Conseller de torn amb discrecionalitat i intencionalitat. Les entitats que formem part de la
federació treballem plegades i amb altres entitats a la major part de plataformes cíviques del país com: la Plataforma
Cívica per a la Reducció dels Residus, la Plataforma Cívica Salvem l’Empordà, la Plataforma Cívica en Defensa de
Collserola, la Xarxa en Defensa del Territori, la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua... Les entitats membres es
podran identificar amb l'afegit d'Ecologistes de Catalunya darrere del nom de l'entitat. Actualment formem part de la
federació: Agrupació en Defensa de l'Entorn - Alnus (Sant Just Desvern), Col·lectiu Ecologista l'Alzina (Manresa),
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Vilafranca del Penedès), Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius - CEPA (Molins
de Rei), Grup de Defensa del Ter - GDT (Manlleu), Grup de Natura del Club Muntanyenc de Sant Cugat (Sant Cugat
del Vallès), Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra (Cervera), Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del
Camp - GEPEC (Reus), Grup Ecologista del Vendrell/Baix Penedès - GEVEN, Institució Altempordanesa d'Estudi i
Defensa de l'Entorn - IAEDEN (Figueres), Institució de Ponent de Conservació i Estudi de la Natura - IPCENA
(Lleida), Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca - Limnos (Banyoles) i com a entitat
adherida els Naturalistes de Girona (ANG). Podeu trobar més informació a: Ecologistes de Catalunya (AEEC Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya); correu electrònic: aeec@pangea.org i pàgina web:
http://aeec.pangea.org/
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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

Data 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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