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EL PLA DE MARTÍS,
EN PERILL

EDITORIAL

VARIANT DE SERINYÀ

Des de fa uns anys hi ha hagut a Catalunya una proliferació de conflictes territorials que
han tingut el seu origen en l’oposició de comunitats locals envers la realització de determinats
projectes d’infraestructures, dissenyats des d’àmbits superiors. Des d’alguns sectors s’ha intentat
desacreditar les plataformes que han sorgit en defensa del territori titllant-les d'egoistes i
contràries al progrés. En realitat, però, l’oposició a aquests projectes és una resposta a
polítiques territorials mal dissenyades i que no han comptat amb l’opinió dels habitants del lloc
afectat. Un exemple paradigmàtic, i que expliquem més detalladament en aquest número de La
Llúdriga, (secció de Notícies) s’ha viscut en els últims mesos a Serinyà.
Un dia del mes de setembre de 2003 els veïns d’aquest municipi es van despertar amb la
notícia que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya havia realitzat una
proposta pel desdoblament de la carretera de Girona a Olot al pas pel seu poble. En realitat
eren dues propostes, de tal manera que el municipi podia triar entre una alternativa que
trinxava literalment el Pla de Martís i una altra que suposava posar sis carrils al costat del nucli
urbà. És a dir, una hipoteca per al poble, per sempre més i a canvi de res. La seva elaboració
havia obviat per complet la participació dels veïns i de l’Ajuntament. En realitat el fet que es
publiquessin dues propostes no era una concessió, sinó un regal enverinat; un “globus sonda”
que tenia l’objectiu d’obligar el poble de Serinyà a triar una de les dues opcions, és a dir la
menys dolenta. Posar-los, en definitiva, entre l’espasa i la paret.
Però afortunadament el poble de Serinyà no s’ha deixat enganyar. Una comissió de veïns
del municipi, a la qual s’ha afegit Limnos, s’ha mogut ràpidament i ha mostrat la seva oposició
a les dues propostes. Han aconseguit el suport de l’Ajuntament, que ha elaborat un projecte
alternatiu que redueix de forma considerable l’impacte del desdoblament, ja que evita el seu
pas pel Pla de Martís i l’allunya del nucli urbà. Una alternativa potser una mica més cara, però
molt millor per al poble. Gràcies a aquesta oposició, la Direcció General de Carreteres ha
decidit posposar la decisió per a finals d’aquest any o principis del que ve.
En suma, l’oposició a aquesta infraestructura és la resposta a la mala planificació de les
infraestructures que realitza la Generalitat. Una planificació que no compta amb l’opinió dels
habitants del territori afectat i que obvia l’impacte sobre el patrimoni natural i cultural. ¿Qui pot
estranyar-se, doncs, que sorgeixin tantes plataformes en defensa del territori? I, el que és més
important, ¿què passaria si no sorgissin aquestes plataformes?
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DESCOBREIX L’ESTANY DE NIT.
LES PAPALLONES NOCTURNES

El passat 30 de maig, dins la proposta d’activitats
que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb el nom
de "Festæ-la nit" adreça als joves per tal de donar alternatives a l’oci nocturn, i sota l’organització de l’associació naturalista LIMNOS, vàrem ésser amablement convidats a l’acte "Descobreix l’Estany de nit", per tal de
donar a conèixer als participants un món una mica
desconegut com és el de les papallones nocturnes que
habiten al voltants de l’estany de Banyoles.
Per poder-les observar i tot coneixent l’atracció que
senten la majoria de papallones de nit per alguns tipus
de llum, es varen disposar a la zona de l’església de
Porqueres i just al voltant de l’Estany, 4 paranys lluminosos formats: un per un tub de llum negre de 6 wats, dos
de llum actínica de 6 wats (aquests tres alimentats per
bateries tipus cotxe) i una bombeta de 250 wats de llum
mixta de mercuri, alimentada per un generador de corrent. Els assistents varen poder comprovar de forma directa les diferents parts que formen el parany, la
quantitat de papallones i altres insectes que són atrets
per la llum i es varen determinar les diferents espècies
que varen acudir als paranys. També es van explicar les
diferents formes d’estudi de les papallones nocturnes i
la seva classificació, no sempre fàcil. Finalment es va
donar resposta a les diverses preguntes plantejades.

- Sphingidae: Deilephila elpenor L, 1758.
- Noctuidae: Catephia alchymista D. & S., 1775,
Clocasia coryli L., 1758, Raphia hybris Hb., [1821], Acronicta rumicis L., 1758, Emmelia trabealis Scop., 1763,
Protodeltote pygarga Hfn., 1766, Autographa gamma
L., 1758, Trachea atriplicis L., 1758, Mythimna obsoleta
Hb., [1803], Mythimna vitellina Hb., [1808], Mythimna
straminea Tr., 1825, Agrotis exclamationis L., 1758.
Referències bibliogràfiques:
- EJARQUE, N., MASÓ, A. & PÉREZ DE GREGORIO, J.J., 1991. Els insectes lepidòpters de Banyoles.
CIÈNCIA, 3 (26): 55-56.
- PÉREZ DE-GREGORIO, J. J., 1976. Algunos datos sobre los lepidópteros de Banyoles, SHILAP Revta.
lepid., 13: 67-70.
- Ylla i Ullastre, J., 1997. Contribució al coneixement
dels heteròcers de l’estany de Banyoles (Insecta: Lepidoptera). Sessions Conjuntes d’Entomologia ICHNSCL, IX (1995): 5-12.
Josep Muñoz i Batet
Martí Rondós i Casas
Societat Catalana de Lepidopterologia

En una sola prospecció es fa difícil fer una avaluació
precisa de les espècies existents i que es troben en el
cada vegada millor i ben conservat bosc de ribera que
envolta l’Estany en aquella zona. Les papallones nocturnes d’aquest indret ja han estat estudiades per Pérez
De-Gregorio (1976), Ejarque et al. (1983), qui en va fer la
primera llista, i darrerament per Josep Ylla (1995) amb un
estudi bastant complet que va donar com a resultat la
troballa i identificació de 202 espècies de 13 famílies
diferents.
Això no obstant, podem amb aquesta nota donar a
conèixer dues espècies fins ara no citades en
aquest darrer treball i que varen acudir a la llum
dels paranys: es tracta de la papallona de la família Arctiidae Epicallia villica (Linnaeus, 1758)
amb dues femelles i un mascle, i del Noctuidae
Earias insulana (Boisduval, 1833), amb un
exemplar.
Per acabar es dóna compte de les principals
espècies que es varen poder identificar durant la
nit, classificades per famílies:
- Arctiidae: Apaidia mesogona God., [1824],
Pelosia muescerda Hfn., 1766, Eilema caniola Hb.,
[1808], Eilema sororcula Hfn., 1766, Spilosoma luteum
Hfn., 1766 i Spilosoma lubricipeda L., 1758.
- Notodontidae: Pheosia tremula Cl., 1759, Gluphisia crenata Esp., [1785], Rhegmatophila alpina Bell.,
1881.
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Diverses espècies d’adults, erugues i crisàli-des
de papallones de costums més aviat noc-turns
(il.lustració d’un llibre antic).

COMUNICACIONS D’OBSERVACIONS

CITACIONS DE FAUNA

DEL 15 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE DE 2003
Aquest calorós estiu no ha estat especialment bo
per a les observacions de fauna, però malgrat tot podem
destacar-ne diverses molt interessants per a la comarca.
A part de les notícies de la cria de la fotja i el balquer a
l'Estany, s'hi ha d'afegir l'observació d'un corriol petit en
un camp proper a la Font de la Puda, on hi ha la possibilitat que hi tingués un niu. També podem destacar que
s'han construït 154 nius d'oreneta cuablanca als pisos
del barri de Canaleta, després que l'hivern passat es pintessin i arreglessin les façanes dels edificis i es retiressin
tots els nius vells.
Un esparver va caure en una de les xarxes parades
per capturar petits passeriformes a La Puda i va poder
ser anellat i alliberat de nou. Destaquem també el pas
dels migradors de tardor al final de l'agost i durant el
setembre. Les primeres a passar van ser les cigonyes.
Un grup molt nombrós, de 90 exemplars, va arribar a
mitja tarda del 21 d'agost i es va aturar en diversos camps
de la zona de Mas Riera, al costat la riera Canaleta, i en
un camp al costat la variant, darrere el bosc de Can Puig.
Al vespre van anar a dormir a diverses zones elevades,
com ara la torre de Nutrex, alguna grua i l'església de
Santa Maria de Banyoles. Al matí següent, es van fer
dos grups, un de més de 50 va seguir molta estona a la
torre de Nutrex, fins que van marxar, i unes 30 es van
dispersar per diversos camps al costat la carretera de
Vilademuls.
Altres migrants habituals com el xibec, el griset, el
fumarell carablanc, les xivitones i diversos cabussons i
ardeides s'han deixat veure per l'Estany. Fins a quatre
observacions de l'introduït i problemàtic visó americà a
l'Estany, al riu Ser i al Fluvià, indiquen l'abundant
presència d'aquesta espècie a la comarca, destacant-ne
les cinc cries vistes al riu Ser. També remarcables són
AP: Aiguamolls de La Puda
B: Banyoles
BO: Borgonyà (Cornellà del Terri)
CO: Corts (Cornellà del Terri)
CT: Cornellà del Terri

EB: Estany de Banyoles
EE: Estanyol d'Espolla
FO: Fontcoberta
IF: Reserva de Fauna Salvatge de l'Illa de Fares
PM: Pla de Martís

Nom comú

Nom científic

F. Podicipedidae
Cabussó emplomallat
Cabussó coll-negre

Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis

1
1

F. Phalacrocoracidae
Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

F. Ardeidae
Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Esplugabous
Martinet blanc
Bernat pescaire

Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea

Agró roig

Ardea purpurea

F. Ciconidae
Cigonya blanca

Ciconia ciconia

F. Anatidae
Ànec griset

Anas strepera

Xibec
Morell cap-roig

Netta rufina
Aythya ferina

Núm. Lloc

les, cada cop més habituals, observacions de cabirols.
Inicialment es van veure per Sant Miquel de Campmajor,
provinents de la Garrotxa, però ja se n'han vist a llocs de
menys alçada, propers a Corts. També cal destacar
l'abundant presència de la bavosa de riu a l'Estany, un
dels únics peixos autòctons protegits que encara s’hi
troba de forma abundant, com van poder comprovar dos
joves pescadors aficionats a la natura.
Carles Feo i Quer

Abellerols i els seus nius

RS: Riu Ser
SM: Sant Miquel de Campmajor
SP: Serra de Portelles
V: Vilert (Esponellà)
VI: Vilademuls

Zona

Data 1

EB
EB

Zona nord
Zona nord

23/7/03
15/9/03

7

EB

Sobre la Cuaranya

1/9/03

CFQA

2
1
1
1
1
4
1

AP
IF
EB
IF
EB
EB
V

Riba de Can Morgat
Desembocadura del Ser
Riba de Can Morgat

31/7/03
16/9/03
29/8/03
9/9/03
3/9/03
10/9/03
2/9/03

OCVA
CFQA
CFQA
CFQA
30/9/03 CFQA
JLBA
LSXA

Volant sobre els aiguamolls
Un jove
Sobre els arbres de La Cuaranya, aturat

2
1
1
90

B
B
B
B

Vila Olímpica
Església Santa Maria

20/7/03
20/8/03
20/8/03
21/8/03

JMGA
21/8/03 CFQA, EDNA, JLBA, JPSA
21/8/03 PCSA
22/8/03 ATVA,JPSA,PCSA,CRXA,MPXB

1

B

Can Puig

6/9/03

CRXA

Volant en direcció nord-sud
Sobre una grua
Podria ser la mateixa de la Vila Olímpica
Passen la nit a Banyoles repartides en diverses
zones.
En migració a les 11 del matí

3
1
9
3

EB
EB
EB
EB

Zona sud
Zona sud
Zona nord
Zona sud

9/9/03
25/9/03
1/9/03
2/9/03

CFQA
CFQA
CFQA
CFQA

Un mascle i dues femelles
Un mascle
Un sol mascle, la resta femelles
Un mascle i dues femelles
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Resclosa

Data 2

Observadors

Data 1: primera observació
Data 2: darrera observació

Comentaris

CFQA
AJOA, CFQA
En migració volant sobre l'Estany

Aturat als arbres gairebé cada dia
Vist també la setmana anterior

Aligot vesper
Esparver vulgar

Pernis apivorus
Accipiter nisus

Àguila calçada

FO
BO
AP
SP

Veïnat de Fares

Hieraaetus pennatus

1
1
1
1

CFQA
JMGA
CFQA
CFQA

En migració

Rocacorba

3/8/03
15/9/03
15/8/03
23/8/03

F. Charadriiformes
Corriol petit

Charadrius dubius

1

Xivitona

Actitis hypoleucos

1
1
6
15
3

AP

Davant la Font de la Puda

20/6/03

CFQA, OCVA, XVPA

V
AP
EB
EB
EB

Riu avall

19/7/03
31/7/03
5/8/03
1/9/03
24/9/03

AJOA, CFQA
OCVA

Podria ser que crïi a l'Estany, dada fins ara
desconeguda.
A l'alçada del trencant de Les Anglades

CFQA
CFQA

Sobre un arbre caigut
Sobre un arbre caigut
Volant arran de la riba

14

EB

22/8/03

CFQA

Amunt i avall per l'Estany

300

B

12/9/03

14/9/03 JMGA

21/9/03

CFQA

A sobre uns pollancres
154 nius sencers i 40 de destruits

Riba de Can Morgat
Riba de Can Morgat
Riba de Can Morgat

F. Sternidae
Fumarell carablanc

Chlidonias hybridus

F. Meropidae
Abellerol

Merops apiaster

F. Picidae
Picot garser petit

Dendrocopos minor

F. Hirundinidae
Oreneta cuablanca

Delichon urbica

154n

B

Barri de Canaleta

27/6/03

CFQA

F. Turdidae
Bitxac rogenc

Saxicola rubetra

1

PM

Prop de St. Galderic

12/9/03

CFQA

F. Muscicapidae
Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

2

EB

Als Desmais

29/8/03

CFQA

1

EE Jardí al costat de l'estanyol

Capturat i anellat a La Puda
Des dels cingles de Golany

En direcció nord-est/est, cada dia

Altres espècies
Peixos
Bavosa de riu

Blennius fluviatilis

Mamífers
Visó americà

Mustela vison

Cabirol

Capreolus capreolus

Gorjablanc

Martes foina

6
1
1
1
1
1

EB Pesquera Camp de Fútbol Nou 00/08/03

APPA i ARCA

Diversos exemplars entre les roques

RS
V
B
B
SM
CO
VI

XAXA
LSXA
CGPA
APPA i ARCA
RSXA
XSDA
CGPA

Un adult amb cinc cries
Vist en diverses ocasions
Al jardí d'una casa

C/ Sardana
Prop dels Banys Vells
Falgons
Riera Remençà
Trencant de St. Marçal

20/6/03
3/9/03
5/9/03
2/10/03
20/7/03
00/06/03
28/7/03

Una femella o un jove (sense banyes)
Un veí de Corts el va veure a finals de juny
Atropellat

Observadors: AJOA= Anna Julià i Olivé, APPA= Albert Pagès Palmada, ARCA= Adrià Romero Cebrián, ATVA = Armand Tomàs Vidal,
CFQA= Carles Feo i Quer, CGPA= Carles González Peix, CRXA= Concepció Riera, EDNA= Escola de Natura de Banyoles, JLBA= Jaume
Llorens i Bach, JMGA= Josep Mª Massip i Gibert, JPSA= Joan Pontacq i Seguranyes, LSXA = Lidia Salvanera, MPXB = Miquel Puig, OCVA=
Oriol Clarabuch i Vicent, PCSA= Pilar Castel i Soler, RSBA= Ramon Santacana i Boscà, XAAA= Xavi Almanza i Anglada, XSDA= Xavi Serra i
Dalmau, XVPA= Xavi Vila i Portella.

PROJECTES

TROBADA DE SOCIS I SIMPATITZANTS.
ESTIU 2003

El 26 de juliol passat, a la tarda, vam fer la ja habitual trobada d’estiu. En aquesta ocasió, el lloc escollit per reunirnos va ser el parc de La Draga. Els tretze assistents vam estar més de tres hores parlant de diversos temes, mentre
anàvem menjant els diferents (i molt bons) pastissos i dolços casolans cuinats per a l’ocasió i bevent per treure’ns una
mica la calor de sobre.
El motiu de conversa principal, segons la convocatòria prèvia, havia de ser el Parc Natural, però directament no
en vam dir gran cosa, només que calia estar al cas de com vagi evolucionant el tema i fer pressió perquè vagi tirant
endavant la proposta, si veiem que queda encallada. Indirectament, vam comentar altre cop com podria afectar la
zona la construcció d’una variant oest i vam reiterar la nostra oposició a aquesta possible nova infraestructura i l’opinió
majoritària de deixar la carretera de circumval·lació actual només d’una direcció i d’ús restringit a propietaris i veïns de
la zona. També vam parlar de la recent declaració de Banyoles com a destinació turística esportiva per a alguns
esports i de quina manera podria contradir-se amb la creació del Parc Natural.
Bona part de la trobada, però, la vam dedicar a fer una anàlisi de la situació actual de Limnos i una pluja d’idees
d’actuacions per reactivar l’Entitat. Va ser una mena de reflexió col·lectiva, molt profitosa. En van sortir bastants
suggeriments, tant pel que fa a organització d’activitats, com a maneres de trobar nous col·laboradors. Ara la feina,
que ja s’ha començat a fer, és anar desenvolupant les idees exposades. En veureu alguns fruits aviat.
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NOTÍCIES
A la tardor i l’hivern es fa agradable de menjar sopes i
d’altres plats de verdures que ajudin a passar la fred
escalfant-nos per dins. Tot i que els horts no
produeixen tanta varietat de verdures i hortalisses
com a l’estiu, s’hi poden trobar d’altres espècies que
no només alimenten, sinó que poden tenir grans
beneficis per a la nostra salut. I, si no tenim hort,
sempre podem trobar-ho en el mercat. I, a poder ser,
de cultiu ecològic. Aquí en teniu uns quants
exemples, que de ben segur coneixereu, però dels
quals podeu aprendre més coses llegint el que
n’expliquem a la penúltima pàgina de la revista.
La web de Limnos en dades.
Des de la posada en marxa de la
web de Limnos, aquesta s'ha
consolidat com a una bona eina
de difusió. Malgrat que no ha estat tan actualitzada com hauríem
volgut, s'han mantingut l'agenda i
les notícies bastant al dia i hi ha
1
hagut nombroses consultes a les
dades sobre els purins i l'Estany de
Banyoles. De gener a octubre de 2003 hi ha hagut un
total de 9071 visites, que fan una mitjana de 30 visites al
dia. El mes que ha rebut més visites va ser l'abril i els que
menys, els de gener i d'agost. Actualment hi ha 53
correus electrònics subscrits a la web de Limnos, que
han passat a formar part de la nostra base de dades, i als
quals enviem tota la informació de l’entitat: activitats,
notícies, etc. Només disposem del correu electrònic de
22 socis, els quals estan inclosos als 53 esmentats. Per
tant només 22 dels 126 socis actuals de l’associació
reben la informació de Limnos via electrònica, fet que
confiem que vagi millorant en el futur.

la qual es va fer ressò la premsa fa algun temps. S’ha demanat que, en lloc de ser motoritzada, aquesta brigada
fes la feina a peu o en bicicleta, ja que el seu objectiu és
l’apropament al ciutadà, i d’aquesta manera aquest seria
més efectiu.
Per últim, s’ha demanat que se seguís l’exemple d’altres
ajuntaments pel que fa a l’ús de la bicicleta per part del
personal municipal, en petits desplaçaments dins la població. Aquesta iniciativa, que en el cas de Banyoles es
podria ampliar al personal de tots els equipaments municipals, la van iniciar a l’Ajuntament de Bilbao, i d’altres
entitats ecologistes ja han començat a proposar-la a diversos municipis de Catalunya.
Totes aquestes accions permetrien no només la millora
de la convivència ciutadana, sinó també la reducció de la
contaminació atmosfèrica i acústica dins la nostra població.
Limnos demana que
es redueixin les activitats que provoquen
contaminació acústica a l’estany de Banyoles. Durant aquest
estiu, s’han estat realitzant
diverses activitats al voltant
de l’estany de Banyoles
3
que provoquen un elevat
nivell de soroll. Aquest fet,
que per desgràcia no és nou, té efectes molt negatius
per a aquest espai natural, que recordem forma part del
PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) i de la Llista Ramsar
de zones humides d’importància internacional. Fa uns
mesos que es parla de la creació del Parc Natural de
l’estany de Banyoles, així que és una mica contradictori
que hi hagi activitats poc coherents amb aquesta figura
de protecció. A més, aquest elevat nivell de sorolls es
contradiu amb els articles 9 i 38 del Reglament d’Activitats a l’Estany (RAE), i amb la disposició final 3 de la
Modificació del Pla general per a la regulació i ubicació
dels usos recreatius referits a les activitats musicals, al
terme municipal de Banyoles.
Per això, Limnos va decidir demanar a l’Ajuntament de
Banyoles que tingués en compte la reglamentació per
reduir el nivell de sorolls al voltant de l’Estany, que en
molts casos es pot fer fàcilment, i que aquestes normes
es tinguin en compte a l’hora de promoure activitats en
l’espai, permetent d’aquesta manera que tothom pugui
fruir-ne de forma respectuosa amb el medi i amb la resta
d’usuaris i veïns.

Limnos demana millores per promoure l’ús de la bicicleta a Banyoles. Limnos ha tramés diverses sol.licituds
a l’Ajuntament de Banyoles en relació a la
promoció de l’ús de la bicicleta per la
ciutat, encara que també de cara a la millora de la mobilitat per a tots els ciutadans.
Així, s’ha demanat la rebaixa de les vores
2
d’accés als carrils bici del carrer Mn. Constans i
el Passeig de la Puda, que es van construir fa anys i que
mai han arribat a estar senyalitzats. Tot i que en altres
ocasions s’havia demanat això mateix, a més del marcatLimnos reclama més actuacions
ge com a carrils bici, aquesta vegada ens hem limitat al
en conservació dels recs de
primer punt, ja que d’aquesta manera tan senzilla no
Banyoles. El mes d’agost vam ennomés es facilita el pas per a les bicicletes, sinó també
viar una instància a l’Ajuntament de
per als cotxets de mainada o les cadires de rodes, en
Banyoles demanant que es refés el
uns espais prou amplis com per ser compartits per via- 4
marge del petit tram de rec destruït fa
nants i bicicletes.
temps a la Ronda Fortià, que separa un camp, transforUna altra de les sol.licituds ha estat en relació a la posada mat en zona de pràctiques de l’Autoescola Parés, del
en marxa d’una brigada de policia local per resoldre carrer. La manca d’aquest marge fa que, en aquesta zoproblemes relacionats amb la convivència ciutadana, de na, hi hagi contínues inundacions del camp, però també
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que hagi cedit part de l’asfalt de la carretera i que s’acumuli terra a la llera. Encara que es tracta d’un rec molt
petit, aquest no fa la seva funció de canalització de l’aigua i es pot convertir en un perill per a qui passi pel
carrer. El que vam demanar va ser que es recuperés el
marge original, amb planxes de travertí, que fan d’aquests petits recs un atractiu característic de la població.
Més tard, el mes d’octubre, vam fer arribar una nova
instància demanant que s’investiguessin les indústries
susceptibles d’abocar directament als recs, ja que
aquest estiu s’han observat diversos abocaments en
determinats trams del rec de Ca N’Hort/En Teixidor,
coincidint en la majoria de casos amb les poques pluges
que es van produir. No cal dir que aquest és el primer
pas per a una protecció efectiva dels recs, que de
moment no passa de ser un projecte a llarg termini.

ques espècies a Europa. De moment les altres localitats
catalanes on s'havia localitzat per part del grup de
Botànica de la Universitat de Girona eren les basses d'en
Coll a Pals i la bassa gran de les Garrigues, segons les
dades facilitades pel botànic Lluís Vilar. A més es tenen
dades d'exemplars a Palau Saverdera i al delta de l'Ebre.
Aquesta és una planta invasora que creix i cobreix la
superfície de l'aigua i el seu desenvolupament dificulta
l'accés a la fauna i altres espècies de plantes. Presenta
llargues tiges flotants, sobre les quals es disposen unes
fulles que surten de l'aigua, de cada nus en surten unes
arrels flotants i noves tiges que creen un entramat molt
dens. Paradoxalment fa una flor groga molt bonica. En
molt llocs s'han portat campanyes d'extracció de la planta
per raons ecològiques. Aquesta planta és un perill potencial, si s'escampés per tot l'Estany, per tal cal fer-ne
un seguiment i demanar a l'Ajuntament que empren-gui
les accions oportunes per tal d’eradicar-la. La procedència d'aquesta nova espècie vegetal, molt probablement,
és la jardineria, tant per a aquàris, com per a ornament
per a basses artificials.

Un circ al Parc
de La Draga. A
principis de novembre vam fer arribar una instància a
Aturat el projecte de
l’Ajuntament de Ba5
millora del traçat de la
nyoles en què reclacarretera de Banyoles
màvem que es redactés una normativa d’ús d’aquest
a l'eix viari Besalú-Fiespai públic que es troba a tocar l’Estany, en una zona
gueres, que passa per
inclosa al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural). El motiu
Melianta,
Esponellà
i
va ser, una vegada més, la utilització del parc de La DraCrespià. Aquest projecte de
ga per a una activitat que considerem que no hi és apromillora d'aquesta carretera, que
piada: la instal.lació del Circ Cric. El mateix responsable
contemplava la construcció d'un
del Circ, el conegut pallasso Tortell Poltrona, va reconou pont al Fluvià, a Esponellà, i
nèixer que no era habitual que oferissin a un circ un es- 7
que vam exposar a la nostra revista (La
pai tan bonic.
Llúdriga Núm. 57. Primavera de 2003) de moment ha
Cal tenir en compte que és la primera vegada que un circ
estat aturat i sembla que, de moment, només es farà una
s’instal.la en aquest indret, on cada vegada més sembla
millora del traçat actual, amb un nou asfaltatge. Malgrat
que s’hi pugui fer de tot. El problema ve sobretot pel fet
això, aquest projecte es probable que es torni a plantejar
que la presència del circ suposa la instal.lació de caravaun cop acabat el previst desdoblament de la variant de
nes, que converteixen l’indret en una mena de càmping
Banyoles (C-66).
provisional durant una setmana llarga.
Vam decidir no fer cap queixa fins després que s’haLimnos s’oposa a les
guessin acabat les actuacions, en tractar-se d’una activipropostes de destat que il.lusiona sobretot els nens més petits.
doblament de la
Cal recordar que l’actual equip de govern de l’AjuntaC-66 a Serinyà
ment de Banyoles sempre diu que és partidari de repartir
presentades per la
les activitats pels diversos barris de la ciutat, i no concenDirecció General de
trar-les sempre en el mateix espai. Una idea totalment 8
Carreteres. La Direcció General de Carreteres va precontradictòria amb la utilització continuada del Parc de La
sentar a finals de setembre dues propostes de traçat per
Draga per a tota mena d’activitats. Unes activitats que,
al desdoblament de la carretera d’Olot al seu pas pel
gairebé sempre, impliquen la realització de treballs de
municipi de Serinyà. El projecte és el resultat de la projardineria per refer el Parc. Treballs que, a més a més,
posta de la Generalitat de Catalunya de crear una autovia
després es consideren com a “inversió en l’espai natural
que mantingui quatre carrils entre Girona i Olot, passant
de l’Estany”.
per la variant de Banyoles.
La primera alternativa és una opció que opta per fer una
Confirmada la presència d'una nova
variant que donaria la volta a Serinyà pel mig del Pla de
planta invasora, perillosa per a l'ecoMartís, des de l’alçada de l’estanyol d’Espolla, amb un
sistema a l’Estany. Aquesta planta
viaducte sobre el riu Ser per anar a enllaçar al veïnat de
aquàtica, la qual ja feia temps que s'havia
Fares.
localitzat en un estanyol de la comarca, no
La segona alternativa és una opció que segueix el traçat
havia estat encara classificada. La planta s'a6
actual de la carretera, travessant el poble, amb algunes
nomena Ludvigia grandiflora i és de la família
modificacions i amb un túnel per superar els desnivells
de les onagràcies, una família tropical amb po-
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fins enllaçar amb l’autovia de Besalú al veïnat de Fares.
Limnos s’ha afegit a un grup de veïns de Serinyà que
s’oposen a les dues propostes. La primera alternativa
comporta un impacte molt important per al Pla de Martís,
espai d’elevat interès agrícola i ecològic i que fa funcions
de nexe de connexió entre les zones protegides de
l’estany de Banyoles, l’estanyol d’Espolla i el riu Fluvià.
També s’alteraria el riu Ser, un riu molt ben conservat,
amb espècies protegides, com la llúdriga. A més és una
opció que aïllaria el poble de Serinyà entre dues
carreteres, hipotecant el seu futur desenvolupament,
malmetent-ne la qualitat de vida i les oportunitats de
creixement del turisme rural. La segona alternativa
també és inacceptable, ja que suposa situar una “via
dura” de quatre carrils (més els dos actuals que actuarien
de servei) a pocs metres del nucli urbà de Serinyà.

COL.LABORACIÓ

Davant d’això, la comissió de veïns va mantenir diverses
reunions amb l’Ajuntament de Serinyà per explicar els
motius de l’oposició als dos traçats. D’aquestes reunions
en va sortir una proposta alternativa, elaborada per
l’Ajuntament, que situa la carretera desdoblada a l’oest
de l’actual C-66 i inclou un túnel de 600 metres per sota
de la Costa de’n Solana allunyant-se del nucli urbà i
evitant el seu pas pel Pla de Martís. Aquesta altra opció
ha rebut el suport de la comissió de veïns de Serinyà, de
Limnos i de diversos partits polítics, com el PSC i ERC.
La Direcció General de Carreteres no s’ha pronunciat
encara sobre aquesta proposta, però s’ha compromès a
retardar l’exposició pública, que s’havia de fer en
poques setmanes, fins a final d’aquest any o principis
del que ve i estudiar totes les possibilitats.

MALES OLORS I OLORS PUDENTES

Banyoles pateix de fa temps una mala planificació
urbanística. Faig aquesta afirmació sense ser un entès
en la matèria, tan sols basant-me en l’observació i
sense necessitat de fixar-m’hi massa. Vull dir
que és tan evident que si no ho veiés, si m’ho
expliquessin, no ho podria creure. Quins són
els motius que han portat la ciutat a créixer d’una
forma tan desordenada? Per què els responsables han sigut tan deixats i tan poc previsors
com per a no adonar-se de les nefastes conseqüències que la seva actitud (per activa o per
passiva) tindria per a la ciutat?
Es pot consentir que tot l’esforç es concentri a
tenir un magnífic paisatge urbà als voltants del llac i
altres indrets estiguin pràcticament abandonats? Per
què serveixen els beneficis econòmics, si la gent viu
malament?
És plausible fomentar una indústria pròspera malmetent la salut del veïnatge?
A mi em sembla que no.
¿Es pot justificar la degradació de la vida dels ciutadans per part d’una empresa altament contaminant, situada arran dels habitatges, que provoca moltes molèsties a la gent a canvi d’una compensació econòmica?
Em sembla a mi que la primera ocupació de la política local ha d’ésser tenir cura que la gent visqui dignament.
TOTA la gent.
No es pot consentir que continuadament s’agredeixi el medi ambient abocant a l’aire i a l’aigua tota mena
de residus industrials impunement, recolzant-se en la
possible pèrdua de llocs de treball i de beneficis econòmics. Sobretot si tècnicament és possible d’evitar-ho.
És tècnicament possible evitar-ho?
A mi em sembla que sí.
Possiblement més d’un ciutadà interessat en el
tema, renunciï a fer pública la seva indignació per a no
malmetre la imatge de Banyoles. Però no és millor fer-ho
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saber i
així aconseguir
posar-hi remei?
La bona imatge no és pas
cosa de sortir als mitjans de comunicació publicant que la ciutat ha rebut un premi o altre, que també. Però si la imatge és només mediàtica, és per força fràgil i efímera. I beneficia, només a
curt termini, només a ben pocs. El prestigi de la ciutat i el
benestar de la gent van lligats. Només s’aconsegueix
treballant de manera planificada, amb perspectives de
futur. No s’hi val a posar cortinetes per amagar la brutícia
al darrere.
Volem Banyoles neta de debò.
Volem una indústria moderna i sostenible, que
tingui cura del medi ambient.
És demanar massa?
A mi em sembla que no.
J. Herrera, president
FA PUDOR, Associació ciutadana de Banyoles
Tel. 678958305
e-mail: fa_pudor@hotmail.com
http://www.actiu.net/fapudor

COL.LABORACIÓ

ESTANY, NATURA I ESPORT

L’aigua és vida. La vida va començar a l’aigua. Avui

comencen per la lletra “B”. Brigadoon era un poble es-

és un dia on l’aigua té un protagonisme important. Al ma-

cocès maleït. La seva maledicció era que cada dia que

tí, un cel cobert de núvols grisos i breus ruixats ens han

passava a Brigadoon passaven 200 anys a la resta del

recordat que, per fi, la forta calor i la sequera d’aquest

món. La maledicció de Banyoles, i m’arriscaria a dir que la

estiu no són més que un record del passat. Un record

del Pla de l’Estany, és que bona part dels seus habi-

que, no massa lluny, a la zona de Platja d’Aro, és molt

tants tenen idees de futur que a la resta de Catalunya

més difícil d’oblidar després d’un incendi devastador.

se’ls van acudir vint anys enrere. El món evoluciona, fora

Al Pla de l’Estany hem tingut sort, aquest estiu. No

de la comarca, vint anys més endavant. Per això, tot just

només per la proximitat amb l’aigua (la vida) que ens

ara hem acabat la fase de construcció massiva dels anys

envolta, sinó perquè els incendis no han deixat més que

60-70, i estem en la dels anys 80, en què el “que s’ha de

petites clapes negres en un paisatge verd i blau. Un

fer” és crear equipaments per a ús ciutadà i per a pro-

paisatge que s’està tornant groc i vermell a mida que la

moció turística. Això sí, tot amanit amb la idiosincràsia

tardor va avançant. Un paisatge del qual frueixen els

pròpia de l’ajuntament banyolí, un Brigadoon dins el

ciutadans i ciutadanes i els cada vegada més escassos

Brigadoon de Banyoles, en què es pensa que les coses

visitants humans foranis. En canvi, els visitants animals

funcionen soles, que els equipaments són edificis di-

foranis, concretament les aus, estan augmentant de for-

guem-ne “intel.ligents”, que no necessiten ni personal

ma considerable. Les fotges destaquen, amb els seus

que els faci funcionar ni un pressupost de manteniment.

becs blancs, en l’aigua de l’Estany, mentre, amb la seva

Una manera de pensar evidentment equivocada, que no

veu característica, ens recorden que és el seu moment.

porta a altra cosa que a un mal funcionament dels nous

Augmenta el nombre de polles d’aigua, d’ànecs, fins i tot

equipaments, dels mal anomenats “serveis municipals”.

de gavians, aquests no tan benvinguts. El turisme humà

Una actitud que fa que la població quedi insatisfeta de

de pas deixa pas al turisme animal d’estades llargues. Un

molts d’aquests serveis i acabi no participant activament,

turisme que no “fa gasto”, que no deixa diners als

no utilitzant-los i no responent a les propostes d’activi-

comerciants, però que sí podria aportar-ne a la comarca

tats que fa el consistori, realment interessants, com els

si se sabés promocionar, si els habitants humans del Pla

cursos del Centre Cívic o l’Escola d’Adults, o la progra-

de l’Estany deixessin de mirar-se el melic i aprenguessin

mació del Teatre Municipal. I la població es queixa. Però

a veure les coses de forma més global, però no globa-

es queixa a casa, amb els amics, a la feina. No es queixa

litzadora, sinó sostenible. Si deixessin de pensar només

a l’Ajuntament, ni públicament, ni als diaris. Es queixa

en les pròpies butxaques, en la pròpia comoditat, i pen-

molt i no fa res per a canviar la situació. Fins i tot, espera

sessin més en cadascun d’ells com a membres d’un
grup humà, no com a persones individuals. Si pensessin en el present, però també en el futur; en el seu
futur i el dels seus descendents. Si relacionessin la
paraula progrés amb la paraula sostenibilitat, no amb la
paraula diners. Si tinguessin, d’una vegada, un canvi
de mentalitat avançat al nostre temps, i no vint anys
endarrerit, com sembla que sigui tradicional al Pla de
l’Estany.
Fa anys vaig veure una pel.lícula que es deia
“Brigadoon”. Era un musical amb la Cyd Charise,
aquella actriu de cames tan llargues. Crec que el protagonista masculí era en Gene Kelly. Banyoles em re- Barreres als ciutadans i ciutadanes per facilitar
corda sovint Brigadoon, i no només perquè ambdòs l’activitat esportiva. (Foto: Georgina Gratacós, 2003).
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que entitats com Limnos, on ningú cobra un duro, on
tots els seus membres són voluntaris, es facin càrrec
dels problemes que afecten a tothom, en el cas de Limnos en temes de medi ambient. Així, Limnos ha estat criticada per no “haver dit res” de les obres del Mundial de
Rem de 2004, unes obres de les quals fa moltíssim
temps que es parla, però de les quals alguns sembla
que només s’han assabentat quan han vist moviment de
terres a l’Estany. Unes obres que no són més grans
precisament perquè Limnos hi va dir la seva al seu
moment i es va modificar el projecte. Unes obres que,
segons els diaris, portaran beneficis de més de 9 milions
d’euros. Unes obres que l’Ajuntament de Brigadoon, el
mateix que demana que es faci un parc natural a l’Estany, considera un gran benefici per la ciutat.
A veure, senyors, aclarim les coses. On aniran
aquests 9 milions? Als hotelers? Al Club Natació Banyo-

La torre del rem.
(Foto: Carles Feo, 2003).

les? A l’Ajuntament? Als comerciants? Encara que la

prou sovint les papereres de l’Estany. I és vergonyosa la

pregunta més aviat hauria de ser una altra: són reals,

deixadesa de la zona de pícnic de La Draga. I és vergo-

aquests 9 milions? Estudiem-ho. Segons les previsions,

nyós que es dediquin esforços per modificar el Regla-

pel Mundial de Rem se suposa que vindran a Banyoles

ment d’Activitats a l’Estany (RAE) en el tema de pesca i

unes 5.000 persones. Seran 5.000 persones interessa-

no es compleixi ni un sol dels articles vells ni dels nous. I

des per temes esportius, 5.000 persones que gastaran

és vergonyós que la vigilància a l’Estany sigui mínima i es

diners en allò que interessa als esportistes. És a dir, un

multi les persones per les caques del gos però no es

gran grup turístic d’interessos molt concrets i limitats. Un

multi les persones que fan les seves necessitats entre

gran grup que, com va passar durant els JJOO de

les plantes. I és vergonyós que s’estassi la vegetació a

Barcelona de 1992 farà fora la resta de turisme que

tocar de l’aigua i no es treguin les espècies de jardineria

podria acudir a la ciutat, espantat per aquests números. I

exòtiques que proliferen al voltant de l’Estany.

no només al turisme, sinó també als ciutadans i ciuta-

El més vergonyós de tot, però, és que els equips de

danes, que segurament no podrem acostar-nos lliure-

govern de Banyoles i Porqueres tinguin el cinisme de

ment a un Estany que se suposa és de tothom. Un Es-

fer rodes de premsa per dir que estan a favor de declarar

tany que cada dia sembla més una propietat privada del

la zona PEIN de l’Estany com a parc natural, mentre alho-

Club Natació Banyoles, amb el vistiplau de l’Ajuntament.

ra volen construir noves i inútils carreteres en el mateix

Un ajuntament que té el cinisme de dir que dedica un

espai o que promoguin la construcció d’infrastructures

gran pressupost a la conservació de l’Estany com a espai

com les del Mundial de Rem de 2004, i promoure la ciu-

natural, quan els diners són realment per a treballs de

tat com a zona de destinació turística esportiva, com si

jardineria, per restaurar les destrosses que ells mateixos

no hi hagués cap altra opció per potenciar-la.

promouen amb activitats com Equnova, instal.lació de

Crec que els nostres alcaldes necessiten que algú

circs, concerts,... És vergonyós que es considerin

els obri els ulls, que els facin sortir del llimb, que els por-

despeses de manteniment d’un espai natural aquelles

tin de Brigadoon al món real, al món d’aquí i ara, i que co-

que precisament desnaturalitzen l’espai, convertint-lo

mencin a treballar de forma coherent, no a favor de les

en un jardí públic. I és vergonyós que enguany s’hagin

grans empreses, sinó de les persones que els van votar,

tornat a estassar els canyissos de l’estanyol del Vilar per

confiant-los el seu benestar present i futur.

al Concurs de Pesca d’agost quan, casualment, fa ja vint

Senyors, som al s. XXI. Un segle que encara arrosse-

anys (tornem a Brigadoon) s’havia trobat la solució, és a

ga defectes del s. XX, com la construcció de grans infra-

dir, lligar-los. I és vergonyós que a l’estiu no es buidin

estructures que apropen ciutats però destrueixen el

La Llúdriga. Tardor 2003. Número 59

país. Un segle que, d’altra banda, comença a valorar com

tots, per al benestar econòmic, físic i mental. Sí a

es mereix el patrimoni de tota mena (natural, cultural, in-

l’esport, però no a l’elitisme de l’esport. Sí a un Estany

dustrial). No siguem babaus i adonem-nos d’una vegada

obert a tothom, amb respecte per la natura, però no a un

del privilegi que tenim a la nostra comarca en qüestions

estany-jardí amb tanques per a la gent del carrer. Sí al

patrimonials (hidrogeologia, recs, horts, travertí, histò-

parc natural. La natura ens ho ha posat fàcil.

ria). Fem que l’Agenda 21 sigui quelcom més que un
El Mundial de 2004 són només 6 dies. Val la pena

altre projecte que no passa del paper i es guarda en un
calaix. Fem que els beneficis no siguin només econò-

tant de remenament per sis dies?

mics ni d’uns pocs. Fem que els beneficis siguin per a

LES HAS RECONEGUT?

HORTALISSES

Les hortalisses són plantes normalment herbàcies de les
quals s’utilitzen per a consum qualsevol de les seves parts,
siguin fulles, flors, fruits, tiges, arrels,...). Les verdures són un
tipus d’hortalisses que es caracteritzen pel seu color verd. Un
color que els dóna la clorofila.
D’aquests diferents tipus, hem triat només hortalisses de les
que n’aprofitem la part subterrània, sigui la tija o l’arrel modificades. Les hortalisses no només són un aliment, sinó que tenen propietats medicinals de les quals ens podem aprofitar.
En els dibuixos heu vist que hi ha diverses varietats d’una
mateixa espècie, que s’han anat seleccionant per mà de
l’home durant alguns milers d’anys de la seva vida agrícola.
Aquí teniu algunes dades més d’aquestes espècies.
1.- Porro ( Allium porrum ) (F. Liliaceae). Desenvolupa molt la tija, de la qual s’aprofita la part blanca, que ha
crescut sota terra. Té propietats diurètiques, alcalinitzants i
laxants. Es pot menjar cru quan és tendre, bullit o cuit al vapor,
o cuinat amb altres aliments, com les patates i els ous.
2.- Pastanaga ( Daucus carota ) (F. Umbeliferae).
En aquest cas es tracta d’una arrel modificada, engruixida,
molt rica en carotens, que són els que li donen el característic
color taronja. Protegeix la retina, és bo per a la pell i un preventiu per al càncer. Hauríem de menjar-la crua a diari en l’amanida; ratllada en cas que tinguem l’estòmac delicat. El seu suc
és dolç i cal prendre’l acabat de fer, sol o barrejat amb suc de
llimona i/o de poma. En aquest cas, només notarem els beneficis després de prendre’n entre mig i un vas diari com a mínim
durant un mes. Les llavors de la flor també són medicinals; es
poden prendre en forma d’infusió contra els gasos intestinals i
per a afavorir les regles. També es poden fer cataplasmes de
pastanaga cuita i matxacada per suavitzar la pell i eliminar-ne
tota mena d’infeccions. Els que vulguin deixar de fumar en poden prendre, crua o en suc, ja que accelera l’eliminació de la
nicotina i regenera les mucoses de l’aparell respiratori.
3.- Nap ( Brassica rapa ) (F. Cruciferae). És alcalinitzant, depuratiu de la sang i diürètic. Per això va bé en cas
de gota (artritis úrica), reumatisme i per a dietes d’aprimament.
Encara que el que se sol menjar és l’arrel modificada, amb
arrossos o llegums, les fulles tendres, crues amb les amanides
i cuites com si fossin espinacs són una font molt rica de calci.
4.- Ceba ( Allium c e p a ) (F. Liliaceae). Va bé per a
desfer mucositats bronquials i facilita l’expectoració, motiu pel
qual és útil en afeccions respiratòries, com l’asma. És un bon
preventiu contra malalties com l’arteriosclerosis i el càncer. Es
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pot menjar crua, amb una mica de llimona perquè sigui menys
picant, bullida en aigua o rostida. Tot i això, a l’hora de cuinarla, s’ha de tenir en compte que perd part de les seves
propietats. Per disminuir el nivell de triglicèrids en la sang i el
fetge podeu preparar aigua de ceba; es fa posant-la a macerar
crua i tallada en un vas d’aigua durant unes hores.
5.- Rave ( Raphanus sativus ) (F. Cruciferae). Regenera el fetge, combat la sinusitis i la bronquitis. Es pot menjar cru, amb les amanides, o bé en forma de suc fresc (entre 50
i 125 ml), tres vegades al dia, abans de menjar, endolcit amb
mel o sucre morè.
6.- All ( Allium sativum ) (F. Liliaceae). De cultiu tradicional a la nostra comarca, l’all té l’inconvenient que ens recorda quan n’hem menjat, a nosaltres i als que ens envolten.
Tot i aquest petit detall, és un bon antibiòtic, redueix el colesterol, fa més fluida la sang i és anticancerígen. També és útil
en cas d’hipertensió. Des del punt de vista medicinal, el millor
és menjar-lo cru, en forma d’extracte (en càpsules preparades
comercialment), en forma de decocció (bullint un cap d’all per
litre d’aigua cinc minuts i prenent-ne tres tasses diàries) o en
forma d’allioli. S’ha de vigilar el seu consum en dosis elevades
en cas d’hemorràgies i durant l’embaràs.
7.- Remolatxa ( Beta vulgaris ) (F. Chenopodiac e a e ) . Antianèmica, redueix el colesterol i és anticancerígena. També és un laxant suau. Es pot prendre en forma de suc
fresc, millor barrejat amb d’altres o endolcit amb mel, ja que el
gust no és massa agradable. És convenient no prendre’n més
de 50-100 ml cada vegada per evitar que sigui indigest. Les
altres maneres de menjar-la són rallada crua, amanida amb oli i
llimona, i bullida. En aquest cas, que és com es digereix millor,
necessita estar més d’una hora bullint. Després es pot pelar
fàcilment posant-la de seguida dins aigua freda.
8.- Col-i-nap ( Brasica oleracea var. gongyloides )
(F. Cruciferae). És una varietat de la col, que es
caracteritza per un bulb blanc o morat, a la base de la planta.
Aquest es pot menjar ratllat cru (en amanides) o fregit a rodanxes. Les fulles també es mengen, i són riques en vitamines i
minerals, com totes les cols. En destaquen el magnesi i el
beta-carotè.
Georgina Gratacós i Teixidor
Informació extreta de “Plantas y alimentos que curan. Gran enciclopedia
de los alimentos y las plantas medicinales” Ed. Planeta DeAgostini. 4
volums. 1997.

Fins a

Quot
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LLIBRES RECOMANATS
VILADA i la seva rodalia. Guia geogràfica. Ernest Costa
i Savoia i Joan Tort i Donada. Ed. Gestió i Serveis
Socioculturals SL, patrocinada per l’Ajuntament de Vilada. 1ª
edició. Maig 2003.
Tenim a les mans una guia geogràfica que conté muntanyes, valls, masies i fonts, segons ens diuen a la portada. Fins aquí podríem pensar
que ens trobem davant d’un dels molts llibres d’itineraris sobre qualsevol indret que es van editant, amb més o menys encert, constantment. Però ja només quan obrim la guia Vilada i la seva rodalia i
llegim la introducció, podem entreveure que no és una publicació
qualsevol: darrere hi ha un treball exhaustiu de recerca, que ha durat
dos anys, al final del qual s’ha aconseguit fer un recull, molt detallat,
tant d’indrets i racons del municipi, com de la toponímia específica de
la zona i dels seus trets naturals més interessants.
Tot plegat ho descobrirem, estructurat a la manera d’una guia
excursionista, amb vint-i-dos itineraris molt ben descrits, mitjançant els
quals ens podrem fer una idea completa sobre aquest territori.
És del tot recomanable intentar seguir aquests camins que se’ns
proposen a peu, tranquil·lament, observant tots els detalls de la zona que els autors ens volen fer veure, gaudint del
paisatge i de la bellesa natural d’aquesta comarca. Però, si no ens és possible fer-ho així, la sola lectura del llibre
(il·lustrat amb un complet recull de bones fotografies representatives del municipi) ens farà entendre i, per què no,
començar a estimar aquest petit i desconegut, però molt interessant, punt del nostre país que és el poble de Vilada i
les seves rodalies.
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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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