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ABOCAMENT AL FLUVIÀ

EDITORIAL

AQUESTA VEGADA LI HA TOCAT AL FLUVIÀ.... I LA
PROPERA?

Indignació és poc per expressar els sentiments que ens envaeixen a tots aquells que hem vist el que li
ha passat al riu Fluvià. L’abocament de fuel procedent de la planta de cogeneració d’una empresa de
Besalú ha provocat un retrocés en el bon estat de conservació d’un ampli tram del principal riu que passa
pel Pla de l’Estany. El ressò mediàtic d’aquest fet, però, ha estat causat més pel mal record del cas del
petrolier Prestige a Galícia que per un canvi en la mentalitat de la societat. No voldríem criminalitzar
tampoc l'empresa, si tal com han manifestat els seus representats va ser un accident, però sí que cal que
s'apliqui la norma de "qui contamina paga". D'altra banda, tot i que cada cop més les empreses disposen
de mesures de control i tenen una major consideració pel medi ambient, les sancions econòmiques són la
millor manera de crear consciència ecològica en certs sectors industrials. L'administració també juga un
important paper, ja que és aquesta la que ha de controlar i exigir que les empreses disposin dels sistemes
de control i de seguretat i les mesures ambientals adients a cada sector industrial. Aquest abocament
esperem que serveixi perquè les empreses millorin els seus sistemes de seguretat i que les administracions
facin lleis més restrictives que obliguin a les indústries que manipulen materials contaminants a augmentar
els sistemes de seguretat per evitar qualsevol risc de contaminació.
Sigui per accidents o per abocaments conscients, el fet és que una vegada rere l'altra el nostre entorn
natural pateix els efectes de la deixadesa humana i de les conseqüències de moltes del les nostres
actuacions. En l’abocament al Fluvià, l’efecte no ha estat només el causat pel fuel, sinó les estassades i
moviments de terra que s’han realitzat per accedir a les zones on aquest s’acumulava, tan problemàtiques
com el mateix abocament.
Per això, cal fer entendre als ciutadans i ciutadanes que les solucions als nostres actes no han de
consistir només en arreglar-ho tot amb diners, sinó que s’han de canviar els hàbits per construir una
societat menys consumista i més conscient del que ens juguem a l'hora de realitzar certes activitats en
zones delicades, com les vores d'un riu o de qualsevol espai natural amb un valor més o menys rellevant,
així com del fet que els nostres costums consumistes tenen implicacions mediambientals des de molts
aspectes (obtenció de matèries primeres, agricultura, ramaderia, indústria, habitatge, mobilitat, generació
de residus,...). Tot allò que consumim fa un camí més o menys llarg amb conseqüències per a la natura.
Malgrat l'augment a la nostra societat de la sensibilitat cap al medi ambient, encara hauran de passar
moltes desgràcies per tal que siguem tots plenament conscients del que suposen les nostres activitats a la
natura. Per això, cal recordar contínuament la necessitat de conservar el nostre patrimoni i de convertirnos en consumidors responsables.
No podem esperar que passin coses com l’abocament al Fluvià per mobilitzar-nos a favor del medi
ambient. Col.laborar amb entitats com Limnos és una bona manera d’estar alerta.
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MANIFEST PER LA CREACIÓ D’UN PARC
NATURAL AL PLA DE L’ESTANY

PARC NATURAL

Cinc entitats del Pla de l'Estany reclamem la protecció dels principals espais naturals de la
comarca mitjançant la creació d'un Parc Natural per tal de garantir la preservació i la
conservació dels seus valors naturals, tot fent-los compatibles amb les activitats que s'hi
realitzen amb una gestió adequada.
La comarca del Pla de l'Estany gaudeix del privilegi de
comptar amb la presència d'espais d'alt valor ecològic,
paisatgístic, històric i social. Però totes aquestes zones
pateixen una important pressió antròpica a conseqüència de les activitats humanes, sigui del mateix efecte del
creixement i funcionament dels nuclis urbans, com
aquelles derivades de l'ús turístic i esportiu d'aquests
espais, tal com succeeix a l'estany de Banyoles, o altres
problemàtiques com l'accés poc controlat a l'estany
d'Espolla i els saltants de Martís, la manca de gestió
forestal a les serres de la comarca, o la indiferència front
al valor social dels recs de Banyoles i del riu Terri, etc.
Per tal de realitzar un contrapès efectiu a totes aquestes
activitats i pressions, la comarca necessita d'una figura
de protecció prou efectiva per garantir la conservació i la
gestió eficient dels espais, i que a la vegada permeti una
sèrie d'activitats regulades, en equilibri amb l'entorn natural, i amb la sostenibilitat com a projecte de futur.
Aquesta figura és una eina essencial per a garantir un
cert equilibri entre les activitats humanes i la preservació
del fràgil entorn natural, tot fent un ús racional del
territori.

Durant l'últim any s'han produït una sèrie d'esdeveniments que han creat un clima favorable a la declaració
d'un Parc Natural a la comarca, i que han fixat una sèrie
de precedents i d'acords que reclamem que es desenvolupin.
1. Un acord del Parlament de Catalunya amb data 28
de maig de 2003 (aviat farà justament un any), que insta
al Consell Executiu que "s’aprofundeixi en la figura de
protecció especial i que, d’acord amb els ajuntaments de
Banyoles, Porqueres i Fontcoberta, s’elabori el projecte
de llei de creació del Parc Natural de l’estany de
Banyoles".
2. Els ajuntaments de Banyoles, Porqueres i
Fontcoberta han aprovat una moció a favor de la
declaració d'un Parc Natural a la comarca del Pla de
l'Estany presentada per diverses entitats: Limnos, Escola de Natura de Banyoles, Centre d'Estudis Comarcals
de Banyoles, Centre Excursionista de Banyoles i Centre
Excursionista de Porqueres. Aquesta moció mostra el
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suport de les administracions locals a la proposta i demana la implicació de les administracions en els tràmits per
fer-la efectiva, iniciant les converses amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
3. A la comarca del Pla de l'Estany hi ha un ampli i
creixent suport social a la proposta, tal com confirma la
implicació de les cinc entitats sotasignades d'aquesta
nota.
Per tot això, les cinc entitats demanem, aprofitant la
visita a Banyoles del Conseller de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya durant els actes del Dia de l'Estany, el 22 de maig de 2004, una declaració i un compromís per part de la Generalitat per tal de declarar oficialment, en el termini més breu possible, el Parc Natural
del Pla de l'Estany.
Finalment, manifestem que hi ha un important convenciment que la protecció com a Parc Natural no ha
d'incloure només l'estany de Banyoles, ja que la mesura
no garantiria la protecció de tots els valors naturals de la
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comarca, ni tan sols de tota la conca lacustre, que hauria
de ser la unitat mínima de gestió. Per això, la proposta
de Parc Natural al Pla de l'Estany hauria d’incloure els
següents espais i les àrees de connexió ecològica entre
els mateixos: l'Espai d’Interès Natural de l'estany de
Banyoles i el Clot d'Espolla, l'Espai d’Interès Natural de
les Muntanyes de Rocacorba, la Reserva de Fauna
Salvatge de l'Illa del Fluvià o de Fares, els estanyols de la
vall de Sant Miquel de Campmajor, el Pla d'Usall i Martís, i
part de les valls dels rius Garrumbert, Matamors i Revardit, afluents del riu Terri.

Pla de l'Estany, 12 de maig de 2004

Entitats promotores:
Limnos-Ecologistes de Catalunya
Escola de Natura de Banyoles
Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles
Centre Excursionista de Banyoles
Centre Excursionista de Porqueres

XAPAPOTE AL RIU FLUVIÀ

L'accident de matinada
L'abocament es va produir la mitjanit del 6 de juny
quan, durant l'ompliment dels tancs d'emmagatzematge
de fuel, hi va haver un error en el sistema de sensors i
vàlvules que indiquen que els dipòsits són plens. Durant tota la nit es van anar escapant uns 25.000 litres
que van vessar sobre uns tubs que desguassaven a un
canal d'aigua que circula per dins la fàbrica i que, lentament, va transportar el fuel fins al riu Fluvià, 1 km més
avall de l'empresa. El combustible emmagatzemat és utilitzat per la planta de cogeneració Confirel, que subministra energia a la fàbrica de paper La Confianza, de
Beuda. L'accident es va descobrir a les 8 del matí i operaris de l'empresa van seguir el canal d'aigua fins al riu
Fluvià, per veure la magnitud de l'abocament. Quan van
veure que havia arribat al riu van tornar ràpidament a avisar de la gravetat de l'accident. A partir d'aquí es van
desplaçar fins al lloc dels fets equips dels bombers, Protecció Civil i els Mossos d´Esquadra,
que van iniciar les feines per contenir la taca i
absorbir el combustible.

direcció contrària al corrent de l'aigua. Finalment el fuel
va arribar de ple a l'Illa de Fares i es va acumular al braç
mort de riu que antigament formava l'Illa (actualment és
una península). Aquí s'han creat tota una sèrie de pistes
i camins dins de l'Illa per accedir a aquesta zona i poder
extreure'n el fuel. L'extracció ha estat ràpida, tot i que
potser ho podia haver estat més. En un primer moment
les declaracions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
qualificaven el fet de desastre ecològic. Es va fer un
gran desplegament d'agents forestals de tot Catalunya,
d'helicòpters, tècnics de l'ACA i la visita del Conseller de
Medi Ambient i altres autoritats. Primer de tot es van fer
la fotografia i es va gaudir d'una gran cobertura mediàtica, necessària i destacada, però alhora exagerada. Un
cop es va comprovar que els efectes de l'abocament no
eren tan preocupants com semblava, van anar desapareixent els efectius actius fins quedar un reduït grup d'agents forestals, que van fer una gran feina, però potser

La ràpida actuació
La ràpida col·locació de barreres surants van
aconseguir aturar el fuel, en primera instància, al
mig de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de
l'Illa de Fares o del Fluvià i es va situar una segona barrera just després de l'Illa de Fares, abans
del riu Ser, tot intentant que el fuel no arribés a la
resclosa de Serinyà. Sortosament el vent va ajudar molt a la contenció del fuel, ja que bufava en
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massa lentament. Amb més mitjans s'hagués retirat
abans tot el fuel. A primers de juliol s'ha acabat la feina
de succió del fuel i ara hi ha un treball més manual
d'eliminació de vegetació bruta de fuel, de neteja dels
marges i del sediment, que pot durar tot l'estiu.
Els efectes ecològics de l'abocament
El fuel és un contaminant important per la seva
toxicitat per als éssers vius en contacte amb les mucoses, amb certes parts del cos i per ingestió. A més, en
els ocells aquàtics, provoca la permeabilització del plomatge, podent causar la mort de l‘au per fred, dificultats
en la natació i flotació o per la seva ingesta. Ha estat un
factor important que el fuel en tot moment ha surat per
sobre l'aigua i no ha afectat el fons del riu. S'ha trobat
poca fauna afectada en diferent mesura. Són sobretot
espècies que van per la superfície de l'aigua, com dos
ànecs collverds, una polla d'aigua, set gavians bruts de
fuel (amb un mínim de tres de morts), una merla i algunes serps d'aigua, els primers dies. Cal dir que tampoc hi
ha hagut una recerca específica de fauna, per la qual cosa, molts animals afectats poden estar agonitzant amagats a les ribes embardissades, o poden haver estat arrossegats riu avall durant la nit. S'ha produït en plena
època de cria i això ha afectat ànecs, polles d'aigua, milans negres, cabussets i llúdrigues que habiten i crien a
la zona. L'espai és un bon territori per a la llúdriga, animal
molt territorial, que ha hagut de fugir riu amunt o avall.
Tot i que es veien peixos a sota el fuel i granotes tranquil·les a les seves vores cal esperar un temps per veure
els efectes reals sobre els macroinvertebrats de l'aigua i
la seva incorporació a la cadena alimentària. Les fortes
pluges dels dies posteriors van ajudar a arrossegar el
fuel riu avall i deixar els primers trams de riu ben nets, on
sembla que no hi hagi passat res d'anormal. Això fa mantenir esperances que durant aquest hivern es recolonitzi la zona i l'any que ve tornem a gaudir de la natura en
aquest tram de riu.
El futur
La zona afectada per l'abocament està adoptada per
Limnos dins el Projecte Rius, que cada primavera i tardor
ens porta a inspeccionar el riu per comprovar-ne el seu
estat. Cal dir que aquest espai és un dels més bonics
del riu Fluvià a la comarca i que la qualitat de l'aigua és
molt bona. Per tot això, Limnos ha demanat la inclusió
de l'espai dins el futur Parc Natural de l'Estany, i a més,
vol encarregar-se de la gestió de la Reserva. Properament ens reunirem amb el Delegat de Medi Ambient per
tal de fer-los arribar les nostres propostes i per veure el
projecte de recuperació que han preparat per a la zona.
És molt interessant recuperar els marges del riu, i eliminar les nombroses pistes forestals obertes dins la Reserva, al costat del braç mort de l'Illa de Fares, que serà
un dels llocs més afectats. El fet de concentrar el fuel en
un braç de riu mort, on hi ha poc corrent, ha anat bé per
poder-lo extreure, però farà difícil la regeneració d'aquest espai, ja que les riuades no hi arriben. El futur
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Neteja en una vora del Fluvià (Foto: Carles Feo).
passa per implicar-nos en la gestió de l’indret i per garantir que una contaminació d’aquesta mena no torni a passar. Per això, Limnos també s'ha reunit amb representants de l'empresa implicada per demanar-los que prenguin les mesures de control adients i que s'impliquin en
la recuperació i restauració de la zona afectada. Esperem també que Medi Ambient, els Mossos d'Esquadra o
l'Agència Catalana de l'Aigua sancionin l'empresa tal
com preveu la llei en aquests casos. Inicialment, Limnos
es va oferir als responsables de l'operació de recollida
de fuel per aconseguir voluntaris per netejar el riu. Unes
10 persones ens van fer arribar el seu interès, però finalment no ha estat necessari actuar, perquè els encarregats no han volgut córrer riscos en temes de seguretat.
Us convidem a participar de les activitats futures de
Limnos al voltant del riu Fluvià i a no oblidar el que ha
passat. El riu és vida!!
Carles Feo Quer

NOTA. Des de Limnos, volem agrair públicament,
a la desena de persones que es van presentar
com a voluntaris per netejar el riu, la seva oferta de
col.laboració.
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DIA DE L’ESTANY

PER UN PARC NATURAL AL PLA DE
L’ESTANY

"Preveiem el futur. Sinó, vindrà un dia que els foras-

D’aquí que des del Centre d’Estudis Comarcals, des

ters que entrin al nostre país s’esgarrifaran de trobar-hi

dels centres excursionistes de Banyoles i Porqueres,

un garbuix inextricable de fàbriques, pins, carreteres,

des de l’Escola de Natura i des de Limnos, es reclami la

(...), hortes, cases, fils elèctrics, cementiris, etc.; Catalu-

salvaguarda dels valors d’aquesta regió hídrica mitjan-

nya ja no serà una bella terra, ni podrà ésser-ho mai

çant la declaració de parc natural. Però la nostra ambició

més."

va més enllà: no n’hi ha prou de preservar un determinat

Aquestes paraules no són d’avui sinó del 1926, i les
va escriure l’arquitecte, dissenyador de jardins, urbanista, viatger i escriptor Nicolau Maria Rubió i Tudurí.
Malgrat que el mateix Rubió treballà activament per a
aconseguir una assenyada planificació territorial, la guerra del trenta-sis, el franquisme i el que ha vingut després
no han permès que aquella previsió de futur pogués ferse. I aquí, al nostre voltant, tenim el desolador resultat
entrevist per l’il·lustre menorquí: un país llastimosament
suburbialitzat fet pels pobles més lletjos d’Europa.
Només cal que obrim bé els ulls i que voltem una mica
per adonar-nos-en.
Però d’aquell valuós, divers i ric paisatge encara ens
en queden coses. Dit diferent: la lluita per defensar les
restes d’aquell patrimoni continua tenint sentit, encara
paga la pena. Tenim la darrera possibilitat de salvar alguna cosa d’aquesta memòria col·lectiva.

espai convertint-lo en una illa envoltada de degradació:
cal poder viure en un país prou endreçat com perquè
els parcs hagin estat un primer pas, però que com més
aviat millor deixin de tenir sentit.
I no només volem defensar aquests espais pels seus
valors ecològics, sinó perquè per al nostre equilibri emocional i benestar ens calen indrets ordenats, perquè per
arribar a ser un país modern i pròsper no podem
malbara-tar el que tenim, i perquè aquests espais
constitueixen

uns recursos culturals i econòmics

importantíssims.
Heu pensat mai què pagaríem avui per tenir el
valuosíssim tresor que hem anat destruint al llarg de la
marina? O us imagineu quina pèrdua seria per a les valls
d’Olot no poder disposar dels volcans de Santa Margarida i el Croscat, o de la Fageda de Jordà, un patrimoni
que hauria desaparegut si al seu moment, fa una vintena
d’anys, no s’hagués defensat coratjosament? Els que

Perquè els paisatges són memòria. Són un llibre

viatgeu o excursionegeu us heu preguntat per què a

obert que explica el capteniment de les persones que hi

moltes contrades on abans us hauria abellit anar-hi ara ni

han viscut i hi viuen: una gent curosa manté el territori

penseu a posar-hi els peus? Oi que allà on heu fet creu i

polit i preserva el seu patrimoni. Un poble mesell tot ho

ratlla són massa llocs?

envileix. Els Països Catalans tenen uns fonaments
sòlids, la seva gent sap fer coses, les podem fer bé i
tenim eines per fer-les. Per tant encara podríem posar
rumb a un país que fa molts anys que va a la deriva i
preservar-ne la identitat. Caldria, això sí, que els

Només amb la decidida voluntat dels seus ciutadans
aconseguirem un país ben gestionat on viure proporcioni goig i on el patrimoni no sigui el botí d’uns pocs, sinó
la joia més preuada de la col·lectivitat.

ciutadans ens desvetlléssim, perquè de tant que el

Un país on en Blauet ens pugui continuar explicant

poder ens ha volgut tornar servils ara no hi ha qui ens

històries cada vegada més alegres i divertides perquè

desperti.

ha aconseguit viure en pau i harmonia amb els homes.

Al Pla de l’Estany la preservació del seu paisatge ha

Un país cada vegada més ric i més culte. Més lliure.

de tenir present l’estany de Banyoles i la conca lacustre
que vertebra. D’aquí que s’hagi instituït el Dia de l’Es-

Ernest Costa i Savoia

tany i que en Blauet hagi protagonitzat un primer conte:

(Text llegit pel mateix autor amb motiu del

"En Blauet i les bèsties de dues cames".
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NOTÍCIES
Hi ha moltes maneres d’estudiar els costums de la fauna. Una d’elles és l’anàlisi de les egagròpiles, unes regurgitacions que algunes aus utilitzen per eliminar
parts dels aliments que no poden digerir. Encara que
a primera vista poden semblar defecacions, la seva forma i contingut permet identificar l’au que les ha produïdes. A l’última pàgina sabreu a qui correspon cadascuna de les egagròpiles (a escala) que il.lustren les
notícies.

la vegetació de l'indret. La visita de la tardor i la primavera
de l'any vinent ens permetran comprovar l'evolució de la
zona. Esteu tots convidats a participar-hi. Ara més que
mai hem d'apostar per la conservació del riu Fluvià en el
seu pas per la comarca.

Limnos realitza una activitat dins el projecte "Festæ-la nit" d'alternativa a l'oci juvenil organitzat pel Consell Comarcal. L'activitat
"Descobreix l'Estany de nit" va tornar a complir
l'expectativa dels 12 participants d'aquest any
3
que van poder gaudir del cant i el vol nocturn a
baixa alçada d'un gamarús a la zona de l'estanyol Nou, i
del continuat cantar de les granotes a diverses zones de
Projecte de rehabilitació del ca- l'Estany. La visita de l'Estany de nit és una activitat molt
mí de la Caseta de Fusta i els recomanable a tothom i ens permet veure la natura que
seus entorns. A finals de març, ens envolta d'una altra manera.
just quan acabàvem de preparar
l’anterior número de La Llúdriga,
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
vam enviar una carta a la Regidoria
denega un aprofitament al riu Ser. El
de Medi Ambient de l’Ajuntament
passat mes de maig, vam rebre la resolució de
de Banyoles fent alguns comentaris
l’ACA en resposta a unes al.legacions presobre aquest projecte, redactat pels
sentades per Limnos a la concessió d’un aproserveis d’urbanisme (??!!) municipals.
fitament d’aigües superficials per a ús hidroe1
Primer de tot, els vam dir que el camí
lèctric i de reg al riu Ser a nom d’Agrícola Selvaque travessa l’arbreda, i que es pretenia
tana S.A., a Sant Miquel de Campmajor (Salt de
convertir en l’únic per anar cap a la zona de bany, no
Briolf). Els Naturalistes de Girona, l’Associació per
s’hauria format si des de l’Ajuntament no es realitzessin 4
a l’Estudi i Millora dels Salmònids de Girona
tantes estassades i no es promogués l’enjardinament (AEMS-Girona), l’Ajuntament de Sant Miquel i l’Associadels espais naturals propers a l’Estany. Tampoc vam ció de Pescadors Conservacionistes de Catalunya tamconsiderar convenient la plantació de gespa o la utilitza- bé havien presentat al.legacions al respecte. Ens vam
ció de maquinària pesada, com estava previst. Vam tro- alegrar d’aquesta denegació, encara que el més sorprebar a faltar la inclusió de panells informatius que infor- nent del cas és que havíem presentat les al.legacions
messin, per exemple, que les pudors dels recs en l’any 1995, fa ja nou anys, i no havíem sabut res més del
aquest punt són fenòmens naturals o sobre l’ús de la tema. Coses de la burocràcia?
zona de bany. De totes maneres vam considerar que el
pressupost previst era excessiu per a la restauració d’un
La
comissió
d’urbanisme
espai natural, ja que les actuacions que l’encarien eren
desclassifica un sòl urbanitaquelles que apropen l’indret a un parc urbà, les funzable a Porqueres. El passat
cions del qual ja realitza sobradament el Parc de La
mes de maig la comissió d’UrbaDraga.
nisme de Girona va convertir en
Si us heu acostat cap a la zona, veureu que no ens
sòl no urbanitzable un espai de
han fet cas per res i que, a hores d’ara, els equisets es21 hectàrees de terrenys situat
tan lluitant per créixer i recuperar el seu lloc natural.
a 200 metres de l’Estany i prop
de les Estunes. Aquest sector
Activitat del 18 d'abril dins el proera urbanitzable des de 1989 i el
jecte Rius. Aquesta primavera vam
pla parcial s’havia d’executar en
aconseguir realitzar la inspecció del nos- 5
un termini de tres anys, tot i que l’Atre tram de riu adoptat a l'Illa de Fares, tot juntament de Porqueres va concedir una pròrroga de
i les fortes pluges dels dies previs. La tres anys més. Quinze anys després, els propietaris
presència de participants va ser baixa, continuen sense haver realitzat el pla parcial, per la qual
però vam poder comprovar que la quali- cosa l’Ajuntament de Porqueres en va demanar la destat de l'aigua era acceptable, amb nom- classificació. La comissió d’urbanisme va acceptar-la, en
broses espècies de macroinvertebrats reconèixer el valor paisatgístic i ambiental de l’espai i en
aquàtics. També es va fer un anellament considerar que els propietaris han perdut tots els drets
d'ocells, capturant espècies com el blauet, d’urbanitzar.
2
el tord o la mallerenga d'aigua que ens van fer
Aquest fet, a part de ser una bona notícia per a la procomprovar l'alt valor del bosc de ribera com a hàbitat per tecció del patrimoni natural de la comarca, suposa un
aquestes espècies. Malauradament aquest mateix tram important precedent de cara a situacions similars que es
de riu ha patit directament l'abocament de fuel del més produeixen a altres poblacions. És el cas de Banyoles,
de juny, que ha afectat d'una forma important a la fauna i on el Pla General del 1984 va qualificar com a urbanitzaLa Llúdriga. Estiu 2004. Número 62
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bles els sectors de Sota Monestir i de Guèmol, amb un
valor històric i paisatgístic importantíssim, ja que són les
últimes zones d’hortes lligades a la xarxa de recs. No
oblidem que la demanda de protecció d’aquests espais
ja apareixia en el programa electoral d’ERC i és també
una de les actuacions proposades a l’Agenda 21 de Banyoles. A més, el fet que es tracti de sòls urbanitzables
no programats facilita aquesta actuació, ja que aquesta
qualificació urbanística indica que es tracta de sòls no
prioritaris per al futur creixement de la ciutat. És evident,
doncs, que la seva desclassificació no obligaria, 20 anys
després del Pla General, a compensar econòmicament
els propietaris. És el moment, doncs, d’iniciar la requalificació d’aquests sòls i convertir-los en parcs on el manteniment de les hortes sigui compatible amb la creació de
zones verdes (aprofitant per exemple les zones ermes) i
es preservi la xarxa de recs i el seu patrimoni associat
(rentadors, parets de travertí, caminets...). L’exemple de
Porqueres ens demostra que ja no hi ha cap tipus
d’excusa per no fer-ho.

nar-nos informació sobre aquest tema. Cal dir també que
els veïns afectats van recollir un bon nombre de signatures en contra del projecte. Limnos va condicionar
aquest projecte d’abocador a que es pogués exercir
una vigilància constant dels materials abocats per tal que
no s'hi aboquin residus perillosos o que puguin generar
contaminació. El perill és que l'abocador és de caràcter
privat i això en dificulta el control per part de les administracions. També hem lamentat la falta de planificació comarcal a l'hora de plantejar la ubicació d'equipaments o
infraestructures d'aquest tipus. Cal dir que el Consell
Comarcal, que és qui ho hauria de fer, no s'ocupa de resoldre aquesta manca de planificació i s'ha convertit en
una institució inoperant. Preocupa la futura concentració d'activitats d'aquest tipus, equipaments, abocadors i
qualsevol altra cosa a la zona situada entre la variant i el
riu Terri, no només al municipi de Porqueres, sinó també
a Cornellà i Banyoles. Alertem sobre la possibilitat de
l'ampliació del polígon industrial de Porqueres a l'altre
costat del Terri, a Mata, fet completament en contra de la
protecció del riu i del manteniment d'un corredor verd
viable per a la fauna i la flora, i de la pèrdua d'un paisatge
i uns espais d'alt valor ecològic i social al voltant de l'àrea
urbana i metropolitana de la capital del Pla de l'Estany.

Primer Dia de l'Estany (22 de
Juny). Els ajuntaments de Banyoles i
Porqueres, amb la col·laboració de l'Escola de Natura de Banyoles, van organitzar la primera festa de l'Estany. Aquesta
Aquests són els resultats de
activitat va comptar amb diverses activitats
l'enquesta de la nostra web,
per a la mainada, l'edició del primer conte
des de l'1 d'abril al 30 de juny:
d'en Blauet, la presentació d'un capgròs
"Consideres positiu el Campionat de
en forma de blauet i la visita del Conseller 8
Rem per la conservació de l'estany de
de Medi Ambient a la comarca, entre d'al- Banyoles?". Han estat 51 respostes que s'han distribuït
tres. Tot i les nostres discrepàncies amb de la següent manera: 22 (43,1%) opinen que "No, que
la gestió de l'Estany que porten a terme el Campionat de Rem és incompatible amb la protecció
els ajuntaments locals, valorem positiva- de l'Estany". 19 persones (37,3%) opinen també que
ment aquesta activitat per promoure els "no i que cal limitar la pràctica de l'esport a l'Estany". Pel
valors d'aquest espai natural i la seva que fa a les respostes positives, 6 persones (11,8%)
6
protecció. Malauradament la pluja va des- opinen que "sí, és positiu, si es prenen les mesures de
lluir els actes. Val a dir també que comparat amb els di- control adients", i només 4 persones (7,8%) creuen que
ners malgastats en la promoció del campionat de rem i "sí, i que s'ha de promoure l'esport a l'Estany".
l'esforç per fer viure el Mundial a la ciutat, creiem ridícula
l'aportació en la difusió dels valors naturals de l'Estany i
IV Concurs de Fotografia de la Natura.
insuficients les activitats d'aquest dia. Esperem que no
El dia 2 de juliol es va fer entrega dels premis
es tracti només d'una actuació de maquillatge i els ajundel concurs, organitzat conjuntament per Limtaments realment apostin pel Parc Natural i per la festa
nos, el Centre d’Estudis Comarcals i la Univerde l'Estany tots els dies de l'any.
sitat de Girona, per quart any consecutiu, enAmb motiu d’aquesta activitat, Limnos i quatre entitats
guany amb el lema “Home i natura: Amics o
més del Pla de l’Estany vam presentar un manifest recla- 9
enemics?”. La participació va tornar a ser molt immant el Parc Natural i vam convidar al reconegut fotògraf portant, amb fotògrafs aficionats d’arreu de Catalunya i
Ernest Costa a redactar i llegir un escrit que hi fes al.lusió fins i tot algun de la resta d’Espanya. Per aquesta raó, a
(podeu llegir ambdòs textos en altres pàgines d’aquest part que el jurat va tornar a tenir dificultats per triar els
mateix número de La Llúdriga).
guanyadors, cap d’aquests va ser del Pla de l’Estany.
Ferran Aguilar (Barcelona) va guanyar el primer premi,
Es projecta un abocador de runes al Antonio Jesús Pérez (Sevilla), el de foto denúncia, Joan
municipi de Porqueres. Aquest projec- Riart (Barcelona), el de foto feta a la comarca, Sergi Torte afecta uns terrenys situats a Mata, al cos- né (Barcelona) el de persona vinculada a la UdG i Mitzi
tat de la variant de Banyoles, a l'altre costat van Harreveld (Barcelona) el de joves.
de l’abocador de Puigpalter. Tot i que les
El mateix dia de l’entrega de premis es va inaugurar
hectàrees afectades són poques i l'impacte l’exposició a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles,
ambiental relatiu, ja que teòricament aquests on es podran veure les millors imatges fins al 30 de seabocadors no generen líquids contaminants, tembre. També s’han començat a distribuir les bases per
7
l’Ajuntament de Porqueres ens va convocar per do- al concurs de l’any vinent, amb el lema “L’aigua”.
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L’entrega de premis es va completar amb un piscolabis on, a part de la bona presentació i la gastronomia, es
van seguir els ja habituals criteris de minimització de
residus.
Tornem a demanar la retirada del canó làser del
Club Edén de Melianta. A
finals dels anys noranta, des
de Limnos havíem demanat a
l’Ajuntament de Fontcoberta la
10
retirada d’aquest làser publicitari
que, a part de provocar contaminació lumínica, pot ser un problema per a la fauna, sobretot la del veí
estanyol intermitent d’Espolla, a més de ser un perill per
als conductors, als quals podria distreure. L’any 2001 es
va aprovar la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat
per a la protecció del medi nocturn (Llei 6/2001), que
prohibeix específicament aquests aparells. Per això, i
aprofitant que també s’ha demanat la retirada des del
grup d’astronomia del Centre Excursionista de Banyoles, el mes de juny vam enviar una nova instància reclamant el compliment de la llei.

temps demanant-ho, els ho hem de deixar fer". Igualment s'han fet obres d'arranjament al camí cap a la Caseta de Fusta, amb maquinària pesada, en plena àpoca de
cria dels ocells, i també s'han fet obres a la pesquera del
Cap de Bou i s'ha arreglat la zona dels fingers de sortida
de les barques de rem. El parc de la Draga ha estat torturat contínuament per la presència de jardiners amb
maquinària, i ha sofert un any més la incorregible fira
Equnova, a més del soroll de les obres de la Caseta de
Fusta. Tot plegat i d'altres detallets insignificants com ara
l'acumulació de deixalles, crea una imatge bastant fidedigna de la doble cara del consistori banyolí. D'una banda tot és bonic i es protegeix, i de l'altra, a l'hora de la
veritat, tot es fa com sempre i passant-se per sobre els
valors naturals de l'Estany. Senyors de l'Ajuntament, estan suspenent altre cop el curs i ja comencen a esgotar
la paciència de molts ciutadans.

Els efectes col·laterals del M u n dial de Rem. La preocupació pels
efectes del Mundial de Rem sobre
l'entorn de l'Estany ultrapassa els
propis danys físics de les obres que
s'han fet sobre la riba. Preocupava, i
preocupa l'ús successiu d'aquestes
graderies i la proliferació de les competicions esportives en un futur. Evidentment, però, el problema va molt més
11
enllà. Un exemple ha estat el seguit d'obres
realitzades al voltant de l'Estany aquesta primavera que han sobrepassat els límits del que és justificable,
assolint uns nivells de manca de sensibilitat i de negligència molt elevats per part de l'Ajuntament de Banyoles o del recentment format Consorci de l'Estany. En
plena època de cria dels peixos, s'ha permès la remodelació de la pesquera d'en Serra, omplint l'Estany de terra, soterrant una zona de cria molt important per a la bavosa de riu (Blennius fluviatilis), un peix protegit per la
legislació catalana. Les raons de l'Ajuntament són, textualment: "s'ha d'acabar abans de l'inici dels Mundials" i
"ara que s'han decidit a restaurar-la, després de tant de

HAS VIST ALGUNA COSA QUE NO T’AGRADA?
Una de les tasques que volem realitzar enguany és redactar un informe, el més ampli possible, sobre els punts
negres mediambientals que hi ha a la nostra comarca. Necessitem la teva col.laboració per no deixar-nos cap problema
important. Per això, si veus algun espai natural en perill, una activitat nociva per al medi ambient, l’actuació d’alguna
persona, grup de persones o empresa... que posin en perill la conservació dels nostres espais naturals i la gestió
sostenible dels recursos del Pla de l’Estany, fes-nos arribar la informació.
Les dades bàsiques que fan falta són la situació del lloc (punt negre) i la data o dates de l’observació. Com a
complement, podries adjuntar fotografies que permetin veure quina és la problemàtica. Pots fer-nos-ho arribar per
telèfon, correu electrònic o personalment.
Tingues els ulls ben oberts!

LIMNOS
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NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L'ESTANY

CITACIONS DE FAUNA

DEL 16 DE MARÇ AL 15 DE JUNY DE 2004
Les importants pluges d'aquesta primavera han

cigonyes. Una altra bona notícia ha estat l'observació

comportat una de les millors primaveres pel que fa a

d'una tortuga d'Estany a les vores de l'Estany, espècie la

l'observació d'ocells a la comarca. L'estany d'Espolla ha

qual es considerava gairebé desapareguda i de la qual

estat ple d'aigua i ha completat un dels cicles hidrològics

n'hem demanat repetidament la seva reintroducció.

més llargs dels últims anys, que ha permès la cria

Contrasta amb la notícia d'una tortuga mossegadora

d'almenys dues parelles d'ànec collverd, de polla d'aigua

americana trobada al riu Matamors, una perillosa espècie

i de cabusset. Al moment d’escriure aquestes línies, els

exòtica, molt voraç i perillosa per a la gent, fins i tot, per la

últims cabussets nascuts s'esforçaven per créixer abans

mida que feia. Notícia també ha estat la troballa d'una

no s'assequi l'estanyol. Això també ha permès la cria de

espècie de papallona que està protegida per diverses

molts amfibis, especialment el gripau corredor, però

normatives europees, l'esfinx proserpina, malaurada-

també, el gripau pintat, el galàput puntejat i el gripau

ment trobada atropellada, però el fet és un bon indicador

d'esperons. Malauradament la situació ha provocat

del valor de la vegetació de l'entorn de l'Estany.

també una elevada mortalitat d'amfibis per atropellaCarles Feo i Quer

ments a les carreteres, destacant a la carretera de
circumval·lació de l'Estany, a la zona de
Porqueres, una raó més per restringir la
circulació a la zona. No només Espolla ha estat
ple d'aigua, també aiguamolls i camps inundats
de la comarca, com al Pla de Martís, que han
facilitat l'observació de corriols, cames llargues,
martinets blancs i altres espècies de limícoles
poc habituals.
La migració d'ocells per l'Estany ha estat
habitual com cada any, amb predomini de
l'ànec cullerot, amb morells de plomall, fumarells i una curiositat com és el pas d'un estol de
flamencs per sobre la ciutat de Banyoles. El Pla
de Martís continua confirmant-se com un bon
lloc per a l'observació de rapinyaires, igualment
que l'abocador és un bon lloc per veure milans i
AB: Abocador de Puigpalter (Banyoles)
AP: Aiguamolls de la Puda
BA: Banyoles
CA: Camós
EB: Estany de Banyoles

EE: Estany d'Espolla
EN: Estanyol Nou
GA: Galliners (Vilademuls)
IF: Reserva de l'Illa de Fares
LL: Les Llacunes (Pla de Martís)

Nom comú

Nom científic

F. Podicipedidae
Cabusset

Tachybaptus ruficollis

2a6

EE

F. Ardeidae
Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Martinet menut
Martinet blanc

Ixobrychus minutus
Egretta garzetta

1
1
1
1
5a6
1
3
2
6
1
1
1
1
1

EB
AP
EB
EB
AP
EB
LL
IF
IF
PU
PB
EB
EB
EB

Agró roig

Ardea purpurea

Núm.

Rascló anellat a La Puda (Foto: Carles Gonzàlez).
PB: Pla de la Bruguera (Banyoles)
PM: Pla de Martís
PU: Pla d'Usall
RE: Resclosa del mig a Esponellà

Lloc Zona
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Data 1
19/04/04

Zona del Vilar
Zona de Lió
Camps de Can Matella
Camps inundats davant la Puda
Camps de Can Matella
Camps inundats
Resclosa de Serinyà
Camps inundats costat variant
Camp inundat
La Cuaranya i E. Nou
Zona nord
Zona de Lió

27/05/04
02/06/04
07/06/04
28/03/04
13/04/04
17/04/04
22/04/04
01/05/04
02/05/04
04/05/04
31/05/04
17/04/04
30/04/04
02/05/04

Data 2

Observadors

14/06/04 CFQA

27/04/04
24/04/04

04/06/04
20/04/04

CFQA
OCVA
CFQA
CFQA
XVPA, CFQA, CGPA
AJOA, CFQA
CGPA, CFQA
XVPA
CFQA
CGPA, CFQA
AJOA, CFQA
CFQA
MCLA, CGPA, CFQA
XVPA

Data 1: primera observació
Data 2: darrera observació

Comentaris
Amb diversos pollets encara petits.
Un juvenil, sobre un arbre.
Sentit cridar.
Un mascle.
Cada dia menjant granotes a la zona.
Al vespre va a dormir a la riba de l'Estany.
A sobre uns troncs del mig de l'aigua.
Volant riu avall.
Surt del mig del mansegar.
Vist en diverses ocasions al llarg del dia.
Vola en direcció al nord.

10

z).

Nom comú

Nom científic

Núm.

Observadors

Comentaris

F. Ciconidae
Cigonya blanca

Ciconia ciconia

1
2

EB
AB

Casa Nostra

02/04/04
26/04/04

MCLA
CFQA

F. Phoenicopteridae
Flamenc

Volant a sobre.

Phoenicopterus ruber

40

BA

Carrer dels Valls

26/03/04

AJOA, CFQA

Volant en formació de V a sobre la ciutat de
Banyoles.

F. Anatidae
Xarrasclet
Ànec cullerot

Anas querquedula
Anas clypeata

11
4
7
30

EB
EB
EB
EB

Zona sud
Zona nord
Zona nord
Zona nord (Can Morgat)

25/03/04
29/03/04
30/03/04
17/04/04

AJOA, CFQA
CFQA
AJOA, CFQA
AJOA, CFQA

Morell cap-roig
Morell de plomall

Aythya ferina
Aythya fuligula

1
7

EB
EB

Zona Desmais
Zona nord (Can Morgat)

15/03/04
28/03/04

19/03/04 AJOA, CFQA
CFQA

F. Accipitridae
Milà negre
Milà reial
Àguila marcenca
Arpella vulgar

Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Accipiter nisus
Hieraaetus fasciatus

27
2
1
1
1
1
1
2

AB
AB
LL
PM
LL
PU
EB
PM

Prop St. Galderic
Camps de les Llacunes
Costat de la variant

05/04/04
05/04/04
21/04/04
29/03/04
24/04/04
12/04/04
30/04/04
24/04/04

EBXA
EBXA
CGPA
CFQA
CFQA
MBMA
AJOA, CFQA
CGPA

Esparver cendrós
Esparver vulgar
Àguila perdiguera
F. Falconidae
Xoriguer comú

Falco tinnunculus

2

EB

La Draga

22/05/04

CFQA, MCLA, XVPA Alliberat pel Dia de l'Estany, provinent del
Centre de Torreferrussa.

F. Rallidae
Rascló
Fotja

Rallus aquaticus
Fulica atra

1
1

AP
EE

F. Recurvirostridae
Cames llargues

Himantopus himantopus

4

EB

Zona nord

28/03/04

CFQA

F. Charadriidae
Corriol petit
Corriol gros

Charadrius dubius
Charadrius hiaticula

1
2

PU
PU

Camps inundats
Camps inundats

25/04/04
30/04/04

CGPA
AJOA, CFQA, CGPA

F. Scolopacidae
Gamba roja vulgar

Tringa totanus

Xivita
Valona

Tringa ochropus
Tringa glareola

3
1
1
1a3
6
13 a 25
2
6
3
9
1
1

LL
PU
PM
PM
PU
LL
LL
EB
PM
LL
RE
IF

4
6
1
2
3
1
1

EE
EB
EB
EE
EB
EE
EB

Xivitona

Actitis hypoleucos

Lloc Zona

F. Sternidae
Fumarell carablanc

Chlidonias hybridus

Fumarell negre

Chlidonias niger

F. Strigidae
Gamarús

Strix aluco

1

EN

F. Meropidae
Abellerol

Merops apiaster

13
15

LL
CA

F. Turdidae
Bitxac rogenc

Saxicola rubetra

Còlit gris

Oenanthe oenanthe

Còlit ros

Oenanthe hispanica

2
4
1
3
1

PM
RE
PM
LL
LL

F. Sylviidae
Boscaler pintat gros
Tallarol de garriga

Locustella naevia
Sylvia cantillans

2
1

Ficedula hypoleuca

F. Paridae
Mallerenga d'aigua

Data 1

03/04/04
27/05/04

Camp inundat
Camps inundats
Camps inundats
Camps inundats
Zona Desmais
Camps inundats
Resclosa de Serinyà

08/05/04
10/05/04
17/04/04
17/04/04
24/04/04
24/04/04
08/05/04
19/04/04
19/04/04
21/04/04
28/04/04
01/05/04

Data 2

ACXA,AJOA,CFQA,XVPA

21/06/04 CFQA, CGPA

CGPA,
16/05/04 CFQA
CFQA
19/04/04 CFQA
CGPA,
30/04/04 CFQA
CGPA,
CFQA
CFQA
24/04/04 CGPA,
CGPA
XVPA

Dos mascles i dues femelles.
4 mascles i 3 femelles.
Primer eren 4 i després han anat apareixent la
resta fins a 30.
Femella.
S'espanten i apareixen a la zona sud dels
Desmais.
Concentració de migrants; possible dormidor.
Mascle caçant.
Femella.
Femella.
Volant alt; probablement femella.
2 possibles exemplars.

Capturat per anellament.

MMJA

CFQA
MMJA
CFQA

Màxim observat durant la migració.
Màxim d'exemplars vistos.

06/05/04
29/04/04
29/04/04
30/04/04
30/04/04
01/05/04
01/06/04

CGPA
CFQA
CFQA
CGPA, MMJA
CGPA
XVPA, CFQA
CFQA

19/03/04

AJOA, CFQA

Vist durant una activitat nocturna de Limnos.

Camps
Prop del poble

28/04/04
12/05/04

CGPA
CRXA

Menjant les abelles d'uns ruscos.
En uns fils elèctrics.

Camps inundats
Camps entre les rescloses
Camps inundats

17/04/04
28/04/04
17/04/04
08/05/04
24/04/04

CFQA
CGPA
AJOA; CFQA
CGPA; MMJA
CFQA

Mascle.

AP
PM

06/05/04
15/04/04

CFQA; OCVA
CGPA

Cantant.

6

AP

06/05/04

CFQA; OCVA

Anellats a la Puda.

Parus palustris

2

IF

18/04/04

CFQA

Anellats i criant a la zona.

F. Laniidae
Capsigrany

Lanius senator

2
1

GA
LL

28/05/04
08/05/04

CGPA
MMJA

Una parella.

F. Corvidae
Corb

Corvus corax

21

AB

05/04/04

EBXA

1
1
1

EB
CA
EB

Carretera d'Olot al Trenc del Simà
Can Abelenda, Riu Matamors
Sota església de Porqueres

10/06/04
04/06/04
03/06/04

GGTA
JBXA
MCLA

Subadult de 74 cm. Atropellat.
De 50 cm (amb cua), molt agressiva.
Travessant la carretera.

1

EB

Carretera d'Olot a La Draga

02/05/04

GGTA

Atropellada. Espècie de papallona protegida.

F. Muscicapidae
Mastegatatxes

Zona sud
Zona nord

Volant i parant-se sobre les boies.
Sobre una boia, davant la Caseta de Fusta.

Fins a

Rèptils
Serp d'escala
Elaphe scalaris
Tortuga mossegadora Chelydra serpentina
Tortuga d'estany
Emys orbicularis

Quota

Soci p

Insectes
Esfinx proserpina

Proserpinus proserpina

Observadors: AJOA= Anna Julià i Olivé, CFQA= Carles Feo i Quer, CGPA= Carles González Peix, CRXA= Concepció Riera, EBXA= Eloi
Bautista, GGTA= Georgina Gratacós i Teixidor, JBXA= Jaume Burgas, MBXA= Miquel Boix i Moradell, MCLA= Miquel Campos i Llach,
MMJA= Martí Masó Juanmiquel, OCVA= Oriol Clarabuch i Vicent, XVPA= Xavi Vila i Portella.
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LES HAS RECONEGUT?
Com hem explicat a l’encapçalament de les notícies, les
egagròpiles són les regurgitacions d’alguns ocells. Contenen
restes de pèl, ossos, herbes, pinyols i altres que permeten no
només identificar l’espècie que les ha produïdes, sinó saber
també què ha menjat l’individu que l’ha vomitat i conèixer part
de la fauna d’invertebrats i micromamífers de la seva zona de
cacera.
Unes de les més estudiades són les egagròpiles que produeixen els rapinyaires nocturns, ja que són un bon mètode
per a l’estudi dels micromamífers. Dins aquestes són fàcilment reconeixibles ossos de rata, ratolí, talpó, mussaranya i
petits ocells. Més escassament, rat-penats, sargantanes o
amfibis.
La mida i l’aspecte general són els principals mètodes de
reconeixement de les diferents espècies d’aus. Encara que
algunes no són habituals de les nostres contrades, hem triat
exemples que evidencien la variabilitat de les egagròpiles,
que a vegades també es coneixen pel nom una mica ridícul de
“pilotetes”.
1.- Bernat pescaire (Ardea cinerea). Es poden trobar
en els dormidors o les zones on mengen; estan formades de
pèls, plomes i restes d’insectes; no se solen trobar restes de
peixos, tot i ser un aliment habitual de les ardeides.
2.- Gamarús (Strix aluco). Se solen trobar en boscos de
coníferes i en esglésies o graners. Fan uns 4-6 cm per 2-3 cm,
i són punxegudes d’un o tots dos costats. Són de color gris,
cilíndriques i contenen restes de ratolins, petits ocells i a
vegades insectes.
3.- Garsa de mar (Haematopus ostralegus). De mida
petita i forma allargada, conté bàsicament sorra, en tractar-se
d’una espècie que s’alimenta just a la vora del mar.
4.- Garsa (Pica pica). 3-3,5 cm de llarg i 1,5-2 cm d’ample. Solen veure’s a prop del niu; poden contenir restes de
petits rosegadors.

EGAGRÒPILES
5.- Cigonya (Ciconia ciconia). Són grans (4-5,5 cm per
2,5-3,5 cm) i poden fer una olor com dolça. Contenen pèl, plomes i restes d’insectes. També abunda sorra, que pot
provenir dels tubs digestius dels cucs de terra, ja que en
mengen molts.
6.- Mussol emigrant (Asio flammeus). Solen ser allargades i trobar-se al costat de matolls o prats. Contenen petits
rosegadors.
7.- Gavina riallera (Larus ridibundus). Poden contenir
espines de peixos, animals costaners o insectes, així com
materies vegetals, principalment llavors.
8.- Graula (Corvus frugilegus). Es troben sota les colònies de nidificació i als camps on han estat menjant aquests
ocells.
9.- Esparver (Accipiter nisus). Als llindars dels boscos
es poden trobar aquestes egagròpiles, formades per petites
plomes comprimides i pèl de ratolí.
10.- Òliba (Tyto alba). Poden ser una mica més allargades que la que mostra el dibuix, i es troben fàcilment en campanars, cases abandonades, etc. Contenen restes de micromamífers i ocells, envoltats per plomes i pèl.
11.- Aligot (Buteo buteo). Són grises i contenen pèl dur
de petits rosegadors. Es troben sota arbres alts i al costat de
tanques dels camps.
Georgina Gratacós i Teixidor

Bibliografia:
• Culí, Joan; Riera, Sebastià; Solà, Eudald. Les egagròpiles. Eumo editorial. 1989.
• Bang, Preben; Dahlstrøm, Preben. Huellas y señales de
los animales de Europa. Ed. Omega. 1999.
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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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