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L’ESTANY, CIRCUIT ESPORTIU PRIVAT

EDITORIAL

ELS LÍMITS DE L’ESPORT A L’ESTANY

Els Mundials de Rem ja han passat per Banyoles. Una primera valoració que en podem fer
és que, després de tant de rebombori, el seu impacte, a tots els nivells, ha estat moderat. Ni
ha suposat un revulsiu econòmic per a Banyoles ni l’impacte ambiental produït durant la
setmana de competició ha estat important. L’impacte més evident del Mundial es va produir
abans de les competicions, amb la creació d’unes grades permanents absolutament
innecessàries. I es pot produir en un futur, si prospera la voluntat, expressada per membres de
la FISA, de la Generalitat i de l’Ajuntament, de convertir l’Estany en un camp de regates a
nivell internacional.
L’esport és una activitat arrelada a Banyoles i que genera valors econòmics i socials
innegables. Des de Limnos sempre hem cregut que cal compatibilitzar l’activitat esportiva amb
la conservació del patrimoni natural. No obstant això, l’actual model que s’està consolidant
corre el risc de col·lapsar l’Estany, un espai massa petit on actualment s’han de fer
compatibles el model de parc urbà, l’esport i la preservació del patrimoni natural.
El turisme esportiu, per tant, no es pot centrar únicament en les competicions esportives a
l’Estany. Aquest model és el que genera un impacte ambiental més elevat i no aporta beneficis
importants a l’economia local. Cal, doncs, diversificar-lo apostant més per les estades d’entrenament que per les competicions, ampliant-lo a altres esports no aquàtics que es poden
practicar a diferents indrets de la comarca i complementar-lo amb altres tipus de turisme, com
el rural.
Ara és el moment de reivindicar una altra visió de l’Estany, lluny de la banalització que
suposa assimilar-lo a un simple camp de regates. L’Estany és molt més que això, tal com ens
recordava l’enyorat Jaume Farriol:
“Així com hi ha el dia del campionat d’això i d’allò, dels dies del triatló, el dia de la travessia o
el dia de ‘a veure qui corre més’, seria bo gaudir, de tant en tant, del dia de l’espectador: un dia
sense rem ni corredisses, despullat de boies i fils i carrils.
Llavors seuríem i miraríem l’Estany de sempre, que ens semblaria nou. Seria el retorn al temps
que ben pocs banyolins visitaven l’Estany i tot aquell ambient era un espai innocent, tranquil,
tallat per algun cant d’ocell, sense gavines ni barques: un Estany a la nostra disposició per
admirar i contemplar”.
LIMNOS
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FAUNA

IMPACTE DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES SOBRE
LA FAUNA

La societat occidental viu actualment un fort
creixement, que ha generat una sèrie de necessitats
que s'han traduït en un augment de les demandes de
serveis, infraestructures, aigua i energia. Un dels
resultats d'això és la proliferació de línies d'electricitat
que transporten l'energia des dels llocs de creació
(centrals hidroelèctriques, tèrmiques i nuclears) a les
zones urbanes i industrials. Deixant de banda tot el que
podríem dir per criticar l'actual model energètic, cal
analitzar els impactes propis d'aquestes línies elèctriques, ja que està demostrat que no són innòcues, un
dels motius pels quals porten molta polèmica, com ara la
generada pel projecte de la línia Setmenat-Bescanó.
D’altra banda comporten un fort impacte visual, especialment les línies d'alta i mitjana tensió, amb torres
immenses, sovint travessant espais naturals d'alt valor.
També està acceptada la seva més que probable
afectació a la salut humana, degut als camps electromagnètics que creen i la seva relació amb l'aparició de
determinades malalties.
A nivell de conservació de la natura, les línies
elèctriques suposen també un important impacte sobre
els ocells. A finals de l'any 2003, tres importants entitats
ecologistes, SEO/BirdLife, Ecologistas en acción i
WWF/Adena, van fer un comunicat alertant sobre la
mortalitat de més de 30.000 ocells a l'any en línies
elèctriques, sigui per col·lisió o per electrocució. L'electrocució d'ocells és una de les principals causes de
mortalitat de rapinyaires i altres espècies protegides,
algunes de les quals estan en perill d'extinció o
mantenen poblacions molt reduïdes. Afecta a més de
40 espècies, com l'àguila imperial, l'àguila reial, l'àguila
cuabarrada, la cigonya, el voltor negre, el pioc salvatge,
etc. Molts plans de recuperació d'espècies amenaçades realitzats pel Ministerio de Medio Ambiente o per les comunitats
autònomes recullen com una mesura urgent per salvar aquestes espècies la remodelació de les torres
elèctriques i la senyalització del
cablatge a les línies més perilloses.
Aquestes entitats han reclamat al
Ministerio de Medio Ambiente l'aprovació d'un decret per obligar a les
empreses a aplicar mesures correctores, el qual està a punt de ser
presentat: el Reial Decret estatal
sobre el "establecimiento de medidas de carácter técnico en instalaciones eléctricas de alta tensión,
con objeto de proteger la avifauna".

La impactant notícia de la mort d'un mínim de 15
cigonyes per causa de les línies elèctriques a la zona
de Melianta ens ha fet adonar que el problema és del
tot real i que es pot produir a qualsevol lloc. Hem viscut
de primera mà un important cas de mortalitat per les
línies de mitjana tensió que creuen la comarca, i davant
d'això no ens podem quedar plegats de braços.
El passat 22 d'agost un estol d'almenys 169 cigonyes provinents del nord d'Europa va decidir aturar-se a
la nostra comarca per passar la nit i descansar del seu
llarg i esgotador viatge. Les cigonyes són una emblemàtica espècie que cria a diverses zones d'Europa,
inclosa Catalunya, i que a finals d'agost o principis de
setembre fan una migració cap a terres més càlides del
nord d'Àfrica i sud de la península Ibèrica. Normalment
les cigonyes escullen llocs elevats i tranquils per aturarse, i és habitual veure-les sobre arbres, grues de la
construcció o teulats de cases. A vegades a Banyoles
les hem vistes sobre el Monestir, l'església de Santa
Maria o la torre de Nutrex. Tot i això, hi ha molt punts on
les cigonyes estan acostumades a criar sobre les torres
elèctriques, on poden fer el niu, fet que es pot comprovar en alguna zona dels Aiguamolls de l'Empordà, i
estan acostumades a aturar-se sobre les torres.
En aquest cas, les cigonyes van escollir com a lloc
per dormir les torres elèctriques d'una línia de mitjana
tensió que circula des del barri de Can Puig fins a
Melianta, paral·lel a la variant, amb algunes derivacions i
trams en paral·lel. El mateix diumenge a la tarda els
veïns d'aquesta urbanització van avisar a Limnos i als
agents forestals, ja que hi havia quatre cigonyes que
havien caigut desplomades des d'unes torres dins
mateix de la urbanització, amb el resultat de tres de

El Pla de l'Estany ha estat testiors.
moni
de les dificultats i sacrificis que
s
pateixen moltes espècies d'ocells Cigonyes electrocutades el setembre a Melianta (Foto: Carles Feo).
en el moment de fer les migracions.
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mortes i una de ferida. Alguns membres de Limnos van
arribar a la zona, i després d'inspeccionar altres torres
van localitzar 3 cigonyes més mortes sota una mateixa
torre en un camp a davant l'empresa Dytsa, al Pla de la
Bruguera. La majoria havien caigut electrocutades en
fer contacte amb els cables i la torre. Alguns veïns ens
explicaven que havien vist en directe com les cigonyes
es barallaven per aturar-se a les torres, i en encarar-se
unes contra altres era quan contactaven amb els cables
i queien fulminades.
La principal hipòtesi que podria explicar l'alta
mortalitat és que hi havia moltes cigonyes i molt poques
torres, per la qual cosa van competir per aconseguir un
lloc on aturar-se, generant multitud d'accidents al llarg
de la línia.
Cal agrair als veïns la preocupació i l'actuació en
aquell moment, així com a l'alcalde i el regidor de medi
ambient de Fontcoberta. Va ser impossible localitzar els
agents forestals, un diumenge al vespre, perquè
vinguessin a buscar els animals ferits, ja que el millor
hagués estat que ells mateixos aixequessin els cadàvers i fessin un informe en directe. Així que, provisionalment, un membre de Limnos es va fer càrrec de
recollir els sis exemplars morts i mantenir tranquil·la una
cigonya ferida fins al matí del dilluns. A primera hora els
agents forestals van recollir les cigonyes, van fer un
informe sobre on s'havia produït l'accident, sota quin
tipus de torre havia succeït i les causes de la mort. A
aquella hora ja se sabia que n'hi havia una altra de ferida
recollida pels mossos d'esquadra i una altra morta a
Melianta, assolint la xifra total de 7 cigonyes mortes i
dues de ferides. Quan els agents van seguir la línia
elèctrica des de Can Puig a Melianta encara van trobar
més exemplars, i al migdia ens van comunicar que el
balanç definitiu era de 12 cigonyes mortes i dues de
ferides. Malgrat això, al cap d'una setmana es va trobar
una altra cigonya morta, en avançat estat de descomposició, a la zona de Can Puig, al costat de la variant. Uns
dies més tard vam saber, per una comunicació personal, de dos altres possibles exemplars morts. En total
estem parlant d'un mínim de 15 cigonyes mortes i dues
de ferides. Les cigonyes ferides van ser portades a un
Centre de Recuperació de Fauna, on es van atendre.
De moment no sabem res més
del seu estat. El grup de
cigonyes estava format per
individus provinents d'Alemanya, Suïssa i França, ja
que moltes d'elles anaven anellades amb anelles de PVC amb
una inscripció i una adreça. Les anelles que vam poder llegir, tant a les
vives com a les mortes, són un total
de 24, localitzant-ne 14 d'alemanyes,
7 de suïsses i 3 de franceses. Haurien estat posades a les cigonyes quan
eren polls encara a dins
el niu.
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Torre elèctrica on van morir les cigonyes, a
Melianta (Foto: Carles Feo).
Des de Limnos hem realitzat aquest informe que es
publica a “La Llúdriga” i que serà enviat a dues companyies elèctriques de la comarca, Agri-Energia i Bassols
S.A, que són les responsables de l'estat i el tipus de
torres que s'utilitzen. No volem en cap cas criminalitzar
les empreses per aquest fet, però sí que cal que
estiguin al cas d'aquests problemes i ho tinguin en
compte a l'hora de col·locar noves torres, o de canviar
les existents. Cal que les companyies elèctriques es
comprometin a instal·lar les torres menys perilloses per
als ocells, col·locar mesures per protegir-los, senyalitzar
els cables, col·locar aïllants i posadors, i tenir especialment cura quan les línies passen a prop d'espais naturals protegits, on el millor seria soterrar-les. Aquestes
mesures impliquen una forta inversió de diners, però
cal que les empreses i tots plegats ens sensibilitzem
del problema que suposen les torres d'alta i mitja tensió
per a la fauna, per al paisatge i per a la salut. Tot plegat
també és una raó de pes per demanar que en un futur
s'eliminin, es canviïn o se soterrin trams de línies elèctriques amb accidents habituals o que passen prop d'espais naturals importants, com la línia de dins l'estanyol
d'Espolla, o la que passa pel costat de l'estanyol de la
Cendra, als Aiguamolls de la Puda. La supervivència de
moltes espècies depèn de la nostra responsabilitat en
el moment de fer les coses.
Carles Feo i Quer
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Els altres arquitectes. Josep Piqué i Anna Omedes (Museu de
Ciències Naturals de la Ciutadella). Editorial Gustavo Gili, 2004.
Catàleg de l’exposició temporal realitzada pel Museu de Ciències Naturals
de la Ciutadella (Barcelona), i coproduïda pels Museos Científicos Coruñeses i Fundació Caixa de Girona, que compara l’arquitectura animal amb la humana,
fent-nos adonar que la nostra espècie no fa més que imitar el treball de la fauna,
una cosa que a vegades els arquitèctes no volen reconèixer. El catàleg es divideix
en diversos apartats: L’evolució de les construccions, Per què cons-trueixen?,
Com construeixen?, Construcció i entorn i De constructor a arquitecte. Cal
destacar l’abundància i qualitat de les fotografies, que tant mostren alguns dels
objectes que formen part de l’exposició (nius i altres construccions, materials
utilitzats), com reproduccions de les fotografies que l’acompanyen. Tot i això, es
troben a faltar imatges d’algunes de les espècies exposades, com els ocells
dissecats que acompanyen els nius. Evidentment, el catàleg tampoc permet
gaudir de la interessant filmació audiovisual que es pot veure en l’exposició i que
mostra diferents espècies animals en plena tasca de realització de les seves
elaborades construccions. Sí que es mostren algunes imatges i l’adreça electrònica de la fantàstica pàgina web dedicada a les construccions en pedra seca, que
no cal perdre’s (www.jamillan.com/piedra/).
Altres al.licients del catàleg (i de l’exposició) són la presentació de mostres constructives de cultures humanes ben
allunyades de nosaltres, tant en el temps com en l’espai, així com la possibilitat i necessitat de dissenyar
construccions humanes sostenibles que no alterin l’entorn ni el paisatge.
L’exposició “Els altres arquitectes” es podia visitar al MZB fins el 15 d’abril de 2004, tot i que pots fer-ho virtualment
a l’adreça http://www.bcn.es/medciencies/mediateca/ciencies_naturals/zoologia/index.htm.

LLIBRE RECOMANAT

SALVAMENT D’UNA PAPALLONA
El diumenge 21 de març em va sorprendre trobar una papallona de l’espècie Vanessa
atalanta, un nimfàlid molt comú a les nostres contrades, atrapada en un petit cactus que tinc
plantat en un test. Primer de tot, vaig pensar que era morta, ja que no es movia. Vaig pensar
que l’hauria arrossegat el vent, i hauria quedat clavada en les gruixudes punxes del cactus.
Quan vaig tocar-la per esbrinar si la podia treure, em va sorprendre veure que encara era viva.
Es trobava clavada, amb les ales ben obertes, entre dues de les “branques” del cactus, i
segurament en voler moure’s havia empitjorat el problema. Tenia l’abdomen clavat per la zona
ventral, així que, per poder-la treure, vaig haver d’utilitzar unes pinces, ja que era l’única
manera de poder intentar alliberar-la d’aquella trampa mortal. Va costar, perquè quan ja
l’estava extraient, vigilant de no aixafar-la, va tornar a caure dins el cactus. Finalment, però,
la vaig poder retirar i deixar sobre un arbre proper, intentant allunyar-la del meu gat, que
estava a prop però encara no l’havia descobert, i que és un gran aficionat a la caça de les
papallones (una vegada el vaig veure atrapar-ne una i crospir-se-la amb ales i tot).
Vaig deixar-la allà, sobre una fulla de l’arbre. S’estava quieta, però tranquil.la. Tenia les
ales una mica desgastades, però no sabria dir si havia estat com a conseqüència del captiveri o
d’alguna aventura anterior. Dubto que arribi a saber mai
si es va salvar, o com va poder quedar clavada en un
cactus que ni tan sols tenia una flor que pogués haver
atret l’insecte. La veritat és que no m’havia trobat mai
amb un cas semblant. El que sí sé ara és que no només hi
ha plantes carnívores que “atrapen insectes”. Els cactus
també ho poden fer, encara que dubto que, a diferència
de les plantes atrapamosques, en puguin obtenir algun
profit.
Georgina Gratacós i Teixidor
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NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L'ESTANY

CITACIONS DE FAUNA

DEL 15 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE DE 2004
L’estany intermitent d'Espolla ha gaudit d'una de les
millors primaveres per la cria de diverses parelles de
cabusset, de polla d'aigua i d’ànec coll-verd. Amb la
baixada de les aigües i el ràpid assecament de l'estany,
els cabussets que havien criat al llarg del rec d'Espolla i
del mateix estanyol es van anar concentrant a la part
central amb poca aigua, fins a comptar un màxim de 21
exemplars. Finalment, quan només quedava un pam
d'aigua es va salvar un dels últims polls, que encara no
havia tret totes les plomes i no podia volar i es va alliberar
a l'estanyol Nou, a Porqueres.
De l'època de cria hem de destacar la presència
habitual de martinet menut i balquer a la zona de Lió, on
molt probablement hi fan el niu. Dues de les observacions més curioses són la de corb marí gros i de fredeluga durant els mesos estivals, quan són unes espècies
normalment hivernants. El final de l'època de cria el
marca l'entrada de les primeres fotges hivernants a finals
d'agost, el pas d'agró roig, així com l'habitual pas de
grans estols de cigonyes per la comarca. En aquest cas
hem de lamentar la mortalitat causada per electrocució de cigonyes amb torres elèctriques.

Finalment, lamentar altre cop l'atropellament de molts
amfibis, d'alguns ocells com l'enganyapastors, eriçons, o
d'un escarabat protegit per les legislacions catalana i
europea, l’escanyapolls. Les pluges d'estiu animen als
amfibis a bellugar-se pels voltants de l'Estany, fent-los
molt vulnerables als atropellaments, especialment a la
zona de Can Morgat, Can Cisó i de l'església de Porqueres. Fent un seguiment d'aquesta problemàtica s'han
recollit fins a set espècies diferents, gairebé la totalitat
dels anurs citats al Pla de l'Estany, dels quals només ha
faltat trobar el tòtil. Una prova més de la necessitat de
reduir el volum de circulació a la carretera de circumval·lació de l'Estany. Cal destacar que, després d’un
estiu força sec, molts amfibis van morir atropellats en
aquest tram just el primer dia que va ploure. Mentre els
estiuejants fugien en cotxe de la pluja, com a mínim una
cinquantena d’amfibis deixaven la vida a la carretera al
voltant de l’Estany, entre el trencall de Porqueres a Lió i
el Passeig Dalmau.
Carles Feo i Quer

Un espectacular estol de cinquanta-vuit
martinets de nit va dormir a la riba de l'Estany,
descansant durant la llarga migració, i també
vam poder veure, seguint el Fluvià, ànecs
cullerots, morells cap-roig o xivitones, i rapinyaires com àguila pescadora. També s'ha de
destacar la presència de 700-750 gavians
dormint sobre les naus industrials de la Ronda
Monestir, i d'un centenar a sobre els pisos del
carrer Sant Mer, durant els mesos de juliol a
setembre, degut a la recerca de llocs tranquils
per fer la muda postnupcial del plomatge. La
seva presència va causar molèsties als veïns i a
Oriol anellat a La Puda el 4 d’agost (Foto: Carles Feo).
les indústries.

AB: Abocador de Puigpalter (Banyoles)
AP: Aiguamolls de la Puda
BA: Banyoles
CG: Cim de Golany (St. Miquel de Campmajor)

Nom comú

Nom científic

F. Podicipedidae
Cabusset

Tachybaptus ruficollis

CR: Crespià
DO: Dosquers (Maià del Montcal)
EB: Estany de Banyoles
EE: Estany d'Espolla

Núm.

Lloc Zona

EN: Estanyol Nou
IF: Reserva de l'Illa de Fares
PM: Pla de Martís
OR: Orfes (Vilademuls)

Data 1

Data 2

Data 1: primera observació
Data 2: segona observació

Observadors

Comentaris
Hi ha 8 pollets com a mínim, provinents de
més d'una parella.
Amb molts de pollets, almenys de tres
parelles.
Costa trobar-los.
Només mig metre de fondària d'aigua.
Un de sol amb poca aigua. Capturat, anellat i
alliberat a l'estanyol Nou.

11-15

EE

18/06/04

CGPA, CFQA

21

EE

20/06/04

CFQA

10-13
3
1

EE
EE
EE

27/06/04
08/07/04
09/07/04

07/07/04 AJOA, CFQA
CFQA
CFQA

AJOA, CFQA

F. Phalacrocoracidae
Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

1

IF

Desembocadura del Ser

17/06/04

F. Ardeidae
Martinet menut

Ixobrychus minutus

1
1

EB
EB

Passera de Lió
Passera de Lió

09/07/04
19/07/04

La Llúdriga. Tardor 2004. Número 63

10/07/04 AJOA, CFQA. BGEA Mascle que s'atura al costat la torre de rem.
23/07/04 AJOA, CFQA
Mascle fent viatges diaris a la zona on
probablement té el niu.

6

Martinet de nit

Esplugabous
Bernat pescaire

Agró roig

F. Ciconidae
Cigonya blanca

Nycticorax nycticorax

Bubulcus ibis
Ardea cinerea

Ardea purpurea

Ciconia ciconia

1

EB

Riera de'n Morgat

22/06/04

CFQA

Un juvenil s'aixeca al costat de la
desembocadura.
Adult a la zona dels camps de darrera Can
Morgat.
Passa volant al vespre en direcció nord.
Jove a sobre un tronc.
A sobre uns arbres de la riba. Espantats per
una barca de passeig.
Sobre el freixe de la punta.
Venen volant del Pla de Martís i es paren
sobre els arbres.
S'aixequen a la zona afectada per l'abocament
de fuel.
Aturats sobre els arbres al matí.
S'aixequen, fan diverses volades i s'aturen a
prop de la mateixa zona.
Surt dels arbres de l'ecotó de Lió, espantat.

1

EB

Riera de'n Morgat

27/06/04

AJOA, CFQA

1
1
58

EB
IF
EB

Desembocadura del Ser
Zona Font del Rector

09/07/04
15/08/04
05/09/04

AJOA, CFQA
AJOA, CFQA
CFQA

4
2

EB
EE

La Cuaranya
Bosc d'Espolla

13/09/04
03/07/04

CFQA
CFQA

2

DO

Riu Fluvià

05/07/04

CFQA

5
4

EB
EB

La Cuaranya
Zona Font del Rector

07/09/04
27/07/04

CFQA
CFQA

1

EB

Ecotó de Lió

07/08/04

CFQA

1
169

AB
FO

Pla de la Bruguera

20/06/04
22/08/04

2-4
2
6

BA
BA
BA

Pla de la Bruguera
Pla de la Bruguera

31/08/04
01/09/04
15/09/04

Porta una anella.
Es queden a dormir sobre les línies
elèctriques.
MMJA, CFQA, MGXA Aturats als camps.
MMJA
JBXB
Sobre Banyoles, a la tarda, volant.

JPSA
23/08/04 AJOA, CFQA

F. Anatidae
Ànec cullerot
Morell cap-roig

Anas clypeata
Aythya ferina

12
1
5

EB
EB
EB

Zona Can Morgat
Zona dels desmais
Zona nord

03/09/04
05/09/04
07/09/04

AJOA, CFQA
CFQA
CFQA

F. Accipitridae
Milà negre

Milvus migrans

AB
DO
EB

Camps al costat del riu
Camps Can Morgat

20/06/04
05/07/04
22/08/04

JPSA
CFQA
BGEA

Àguila marcenca

Circaetus gallicus

4
6
1

Esparver vulgar

Accipiter nisus

1

EB

Camps Can Morgat

15/07/04

CFQA, DSBA

Àguila pescadora
Falcó mostatxut

Pandion haliaetus
Falco subbuteo

1
1
2
2

PM
OR
CG
IF

Resclosa d'Orfes
Cim de Golany

04/09/04
04/09/04
25/07/04
15/08/04

ARVA
ARVA
CFQA, XVPA
AJOA, CFQA

F. Falconidae
Falcó pelegrí

Falco peregrinus

1

EB

La Cuaranya

30/08/04

Polla d'aigua

Gallinula chloropus

18

EE

F. Rallidae
Fotja

Fulica atra

1
1
2
11

EE
EB
EB
EB

F. Charadriiformes
Fredeluga

Vanellus vanellus

1

F. Scolopacidae
Xivitona

Actitis hypoleucos

F. Laridae
Gavina vulgar
Gavià argentat

Larus ridibundus
Larus cachinnans

F. Caprimulgidae
Enganyapastors
F. Muscicapidae
Mastegatatxes

CFQA

Primera observació postnupcial.
Mascle.
Mascles que venen de la zona sud.

Volant sobre els camps.
Camps de Cal Ferrer, entre Puig Clarà i
Can Morgat.
Caçant a la zona dels camps de darrera el
Turó de Can Morgat.
Femella.
Volant a prop de la resclosa.

Caçant a sobre l'Estany, perseguint ocells a la
zona.
Almenys 4 adults i uns 14 polls, alguns ja
bastant grans, de dues o tres llocades.

18/06/04

20/06/04 CFQA, CGPA

Banys vells
Banys vells

27/05/04
16/06/04
01/08/04
22/08/04

21/06/04 CFQA, CGPA
27/07/04 CFQA, ECXA, MGXB Entre les pesqueres.
XVPA
BGEA
Per tot l'Estany.

EB

Zona nord

31/07/04

XVPA

Vista durant el Mundial de Rem.

15
7
2

EB
EB
EB

Zona nord
Zona nord
La Cuaranya

28/07/04
02/08/04
07/09/04

MCLA
MCLA
CFQA

Durant el Mundial de Rem, volant per la riba.

2
700-750

AB
BA

Ronda Monestir

29/07/04
12/08/04

CFQA
15/08/04 CFQA

Caprimulgus europaeus

1
1

EB
EB

Can Morgat
Zona nord

09/07/04
09/07/04

GGTA
AJOA, CFQA

Atropellat a la carretera de l'Estany.
Caçant per l'Estany al vespre.

Ficedula hypoleuca

3

AP

26/08/04

CFQA

Capturats per anellament a la Puda.

Tallarol de garriga
Mosquiter de passa

Acrocephalus arundinaceus1
2
Sylvia cantillans
3
Phylloscopus trochilus
3

EB
EB
CR
AP

F. Oriolidae
Oriol

Oriolus oriolus

2

AP

F. Laniidae
Botxí meridional

Lanius meridionalis

1

BA

Camps de Mas Usall

Mamífers
Visó americà

Mustela vison

1

BA

Rec Ca N’Hort/Teixidor

Eriç

Erinaceus europaeus

2

BA

Barri de Canaleta

Amfibis
Gripau comú
Gripau corredor
Gripau pintat
Reineta
Gripau d'esprons
Gripauet
Granota verda

Bufo bufo
Bufo calamita
Discoglossus pictus
Hyla meridionalis
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Rana perezzi

3
11
17
1
2
1
1

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

Insectes
Escanyapolls

Lucanus cervus

1

EB

F. Sylviidae
Balquer

Passera de Lió
Passera de Lió

24/06/04
10/07/04
27/06/04
26/08/04

JPSA, PCSA
19/07/04 BGEA, CFQA
AJOA, CFQA
CFQA

Juvenils de l'any.
Dormint cada dia a sobre les naus industrials.

Cantant.
Una parella criant.
Capturats per anellament.
Capturats per anellament, en migració.

04/08/04

CFQA

Capturats per anellament.

23/07/04

AJOA, CFQA

Sobre uns fils elèctrics.

Setembre 04

MRBA, ARBA

Travessa la carretera de Can Puig
a primers de mes.

31/08/04

AJOA, CFQA

Atropellats a la carretera entre Can Puig i
Canaleta.

Altres espècies

Can Morgat

20/06/04
30/08/04
11/07/04
30/08/04
30/08/04
30/08/04
30/06/04

12/09/04 GGTA
19/09/04 GGTA
12/09/04 GGTA
GGTA
GGTA
GGTA
GGTA

23/08/04

GGTA

Atropellats a la carretera de l'Estany
Atropellats a la carretera de l'Estany
Atropellats a la carretera de l'Estany
Atropellat a la carretera de l'Estany
Atropellats a la carretera de l'Estany
Atropellat a la carretera de l'Estany
Atropellat a la carretera de l'Estany
Femella trobada morta a la carretera.

Observadors: AJOA= Anna Julià i Olivé, ARVA= Albert Ruhi i Vidal, ARBA= Aniol Roure i Bassols, BGEA= Bienvenido Gómez Esteban,
CFQA= Carles Feo i Quer, CGPA= Carles González Peix, DSBA= Deli Saavedra Bendito, ECXA= Elena Constants, GGTA= Georgina
Gratacós i Teixidor, JPSA= Joan Pontacq Seguranyes, MRBA= Marçal Roure i Bassols, MGXA= Montse Geli, MCLA= Miquel Campos i Llach,
MMJA= Martí Masó Juanmiquel, XVPA= Xavi Vila i Portella
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NOTÍCIES
A principis d’any, vam veure com alguns animals
rosegaven les pinyes per alimentar-se. En aquesta
ocasió, hem triat les avellanes, fruits secs que sovint,
sobretot en aquesta època, podem trobar amb
marques que ens indiquen quines espècies s’han
espabilat per poder aprofitar-los i completar la seva
dieta.
A l’última pàgina sabreu a qui correspon cadascuna de
les avellanes menjades que il.lustren les notícies.

Morgat, segons la qual no es permetrà cap tipus de
construcció. Anterior-ment el Pla permetia la construcció
de tres cases a canvi de la cessió a l’Ajuntament d’uns
terrenys situats entre la carretera de circumval·lació i
l’Estany. Limnos, amb la presentació d’al·legacions, i la
Coordinadora de Defensa de l’Estany, amb una
campanya de recollida de firmes, havien mostrat el seu
rebuig a la construcció de les cases. Finalment la pressió
ecologista ha obligat l’Ajun-tament de Porqueres a
anul·lar la concessió de parcel-les per urbanitzar. Malgrat
la modificació, el Pla continua amb la previsió que els
terrenys situats entre la carretera de circumval·lació i
l’Estany siguin públics. La Fundació Territori i Paisatge
s’ha compromès a comprar-los en el marc del Projecte
LIFE.

Limnos s’oposa a la creació d’aparcaments al voltant del rec
Major. El passat mes de juliol Limnos
La variant de Serinyà passarà per
va manifestar a l’Ajuntament de Banyol’oest de la carretera actual, tal com
les
la
seva
oposició
a
la
creació
d’una
demanaven els veïns i Limnos. L’A1
bossa de 64 aparcaments al voltant del rec
juntament de Serinyà i la Direcció General
Major, prop de Can Quim del Rec. Aquest projecte 4
de Carreteres han arribat a un acord segons el
hipoteca la funció de dit verd, és a dir de penetració de qual la variant de Serinyà passarà a l’oest de la carretera
l’Estany al teixit urbà, que ha de realitzar aquest rec.
actual, seguint el traçat que el consistori, amb el suport
La creació d’aquests aparcaments s’inclou paradoxal- dels veïns i Limnos, havia presentat com a alternativa a
ment dins el projecte “Recuperació Ecològica d’un Tram les dues propostes inicials presentades per l’anterior
del Rec Major” del qual existeix actualment una memòria govern de la Generalitat. Segons la primera proposta, la
valorada, redactada pels tècnics de l’Ajuntament. D’a- variant havia de passar pel pla de Martís, amb l’impacte
questa memòria es desprèn que el projecte no suposa- ecològic sobre el paratge que aquest fet suposava;
rà una recuperació ecològica i social del rec sinó, tot el mentre que la segona es basava en el desdoblament de
contrari, un empitjorament de l’estat actual.
la carretera actual, amb el consegüent impacte acústic
Limnos ha demanat la modificació del projecte amb sobre el poble. Finalment, Serinyà ha pogut convèncer
l’eliminació dels aparcaments i la creació d’una zona ver- el govern català de la viabilitat de la tercera proposta. La
da en tot l’espai que avui ocupa la pista de patinatge i la nova variant, les obres de la qual estan pressupostades
zona d’aparcaments no senyalitzats.
en uns 40 milions d’euros i encara no tenen data d’inici,
començarà a la zona del bar Les Coves, anirà paral·lela a
Limnos ha rebut la subvenció
la carretera actual per l’oest, salvarà les costes d’en
anual de Bombes ESPA per e d i - Solana per mitjà d’un o dos falsos túnels i es tornarà a
tar La Llúdriga. Com ha estat habitual unir a la carretera d’Olot passat el nucli de Serinyà. La
els darrers anys, la nostra entitat ha rebut carretera actual servirà per entrar i sortir del poble.
una quantitat de diners que ens ajuda a la (Notícia extreta de la pàgina web plaestany.net).
2
publicació de la revista que teniu a les
vostres mans, i que enguany ha estat de 300 euros.
Nova espècie de papallona exòtica al
Encara que aquesta quantitat ens obliga a trobar altres
Pla de l'Estany. Considerada una plaga
fonts de finançament per poder assumir la publica-ció de
per a les palmeres, Paysandisia archon és
la revista (quatre números anuals, amb 500 exemplars
una papallona originària de Sudamèrica
de cadascun), agraïm a aquesta empresa el seu interès
(Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai), de la
per la protecció del medi ambient a la nostra comarca,
família Castniidae i que va ser transportada i
sense demanar-nos, evidentment, cap contrapartida 5
introduïda accidentalment al continent en exporque pogués ser contradictòria amb les finalitats de tar palmeres cap a Europa. Va detectar-se al Gironès
Limnos.
(Bonmatí) fa pocs anys i posteriorment ja se n'han trobat
Recordem que el contingut i l’edició va a càrrec de almenys a València, Balears i a països com França i
membres de Limnos i col.laboradors puntuals, i la im- Anglaterra. El Servei de Sanitat Vegetal de la Generalipressió de la Impremta Palmada, de Banyoles. Tot ple- tat, així com els governs dels altres països, han pres
gat, per publicar una revista humil però digna, amb un mesures per eradicar-la. La troballa de la nova espècie al
contingut que esperem agradi als nostres lectors.
Pla de l'Estany ha estat feta per un veí de Porqueres,
Isidre Serra, el 31 de juliol passat. Aquest ho ha notificat
Porqueres
modifica
el
Pla a en J. M. Massip, que l'ha classificat.
Especial de Can Morgat impedint
Les papallones adultes, molt atractives, i que poden
la
cons-trucció
d’habitatges. arribar a fer 9-10 cm, volen poderosament i a bones
L’Ajuntament de Porqueres ha aprovat la distàncies. Les femelles ponen els ous prop de l'ull de la
modificació del Pla Especial de Can palmera i les erugues en roseguen les fulles tendres.
3
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Llavors s'introdueixen a la soca, fent galeries de manera
semblant a com ho fa l'eruga del blat de moro. Per
aquest motiu es considera una plaga, ja que pot causar
importants danys a la palmera o fins i tot provocar-ne la
mort. Un cop les erugues s'han alimentat prou, fabriquen un capoll molt dur fet amb fibres de les fulles, que
queda camuflat a la soca mateixa. Moltes famílies de
palmeres són susceptibles de ser atacades per aquesta
plaga, incloent-hi el margalló (Chamaerops humilis), l'única espècie de palmera autòctona a Catalunya, València i
Balears, que està legalment protegida.
Grups ecologistes reclamen la creació urgent d'una agència intercomarcal del transport públic. L’objectiu
seria regular i afavorir el transport públic,
una feina que s’hauria d’assumir des de les
diverses administracions. L’Assemblea en
6
Defensa de les Terres Nord-Orientals, que
agrupa més de vint entitats ecologistes gironines, entre
les quals es troba Limnos, ho va manifestar el mes de
juliol a Girona, dins la II Taula pel Desenvolupament
Sostenible. Les entitats participants van decidir definir
una posició conjunta en relació a les propostes de
noves infraestructures que afecten les comarques
gironines, com el desdoblament de l'A-2, l'N-260 o
l'allargament de l'eix transversal. Es proposen alternatives, que han de basar-se en estudis dels fluxos de
mobilitat. Si és necessari, es portaran a terme accions de
protesta. En l’Assemblea es va criticar el sistema econòmic actual, en què les distàncies entre els llocs de
residència, de treball i els serveis provoquen més necessitats de transport, volent-se arreglar aquestes
necessitats amb la millora del transport privat per carretera, en lloc d’afavorir el transport públic col.lectiu. Es van
diagnosticar tres tipus de mobilitat: obligada (per motius
laborals o d'estudis), de mercaderies i d'oci. Aquests
desplaçaments provoquen saturació d’algunes vies en
determinats moments de l’any, provocant la falsa sensació que calen desdoblaments. L’alternativa proposada

és la creació d'una xarxa viària i, sobretot, ferroviària, de
transports públics a les comarques gironines. Aquesta
proposta té l’aval d’un estudi d'Adenc, on es conclou
que Catalunya està al capdavant de xarxes viàries de
gran capacitat respecte d'altres regions europees de
més de 3.000.000 d'habitants.
Finalment s'ha aconseguit tancar la
primera incineradora important del
país. Es tracta de la planta incineradora de
Montcada i Reixac, que ha estat funcionant
durant 30 anys. La participació i mobilització
ciutadana de la localitat i d’altres pobles
7
propers, junt amb tota la mobilització per l'Iniciativa
Legislativa Popular contra la Incineració que es va
promoure des dels moviments de base ecologista,
sindical, juvenil, feminista, veïnal i alternatiu l’any 1999
(en què va col.laborar Limnos), han fet possible aquest
tancament.
La incineració és el menys ecològic de tots els
tractaments d’escombraries avui coneguts, atès que
impedeix la recuperació de les diferents fraccions
reciclables i recuperables que amb una bona selecció
poden tornar al cicle de la matèria. També genera un
producte residual (les cendres) molt tòxic i demostradament cancerigen que cal innertitzar i enterrar en un
abocador en condicions de màxima seguretat. Una altra
conseqüència és que genera molts impactes sobre el
medi i la salut dels éssers vius per l’emissió de gasos i
contaminants molt tòxics, que poden reduir-se a base
de molt costoses mesures correctores, però no poden
mai anul·lar-se i són acumulatius en la cadena tròfica.
D’altra banda, la recuperació energètica que es pugui
generar de la incineració és molt inferior a la de sistemes
de tractament en fred com la metanització i el seu cost,
amb totes les mesures correctores avui exigibles per la
normativa vigent, és molt superior a altres sistemes de
tractament, per la qual cosa el seu control ha de ser molt
més rigorós i constant.

VERD I NEGRE
NEGRE
Per a l’Institut Català d’Energia (Generalitat de Catalunya) i la Setmana de l’energia que han
organitzat per a primers d’octubre. La finalitat no és nova: intentar fer-nos reflexionar sobre l’ús que fem de
l’energia. Els mitjans sí que són una mica diferents. En lloc de fer el dia de l’energia, fem la setmana, amb
propostes de reflexió per a cinc dies, durant els quals també estem convidats a visitar i conèixer el
funcionament de diferents instal·lacions de l’àmbit energètic, des d’un parc eòlic o un forn solar, fins a una
central nuclear. També, durant tota la setmana, podem aprofitar-nos d’algunes ofertes per adquirir productes
energèticament eficients.
I ara ens direu: i per què els doneu un negre? Doncs per diferents motius. Primer, pels tríptics i cartells de
promoció de la Setmana, impresos amb paper que no indica que sigui ni reciclat, ni ecològic. Segon, per
algunes de les empreses que tenen de patrocinadores, com ara Fecsa endesa, Iberdrola o Repsol YPF. I
tercer, per l’obsequi amb cada tríptic d’un cupó/entrada júnior d’un dia a Port Aventura. Aquest darrer punt
potser és un bon reclam per fer agafar el tríptic, però promoure l’anada a aquest parc d’atraccions no sembla la
millor manera de conscienciar-nos de fer un bon ús de l’energia.
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BIBLIOTECA DE LIMNOS

GENER-AGOST 2004

Posem el llistat de les noves publicacions ingressades a la biblioteca de Limnos a la vostra disposició peruè pogueu
estar-ne informats. En aquesta ocasió, el llistat correspon als ingressos de vuit mesos. Cal destacar alguns treballs i
publicacions antigues relacionats amb la nostra comarca i l’ingrés de nous títols rebuts per intercanvi.
Us recordem que hi ha la possibilitat d’accedir a aquesta informació, que podeu consultar en l’horari d’atenció al
públic. Els que sou socis de Limnos gaudiu de servei de préstec.
Els codis que posem davant dels títols corresponen al CDU (Codi Decimal Universal) de biblioteques, i indiquen la
temàtica general de les publicacions.
LLIBRES
3 Ciències socials
• MSF53. Memoria 2003. Ed. Medicos sin Fronteras.
2004.
• Ordenanzas municipales de la Villa de Bañolas. Ed.
Imprenta de Amadeo Vila. 1903.
• El compromís de la Fundació Catalana de l'Esplai
amb la societat. Memòria 2000-2003. Pla estratègic
2004-2008. Ed. Fundació Catalana de l'Esplai.
2003.
• Nuestro compromiso con la infancia, la juventud y la
ciudadanía. Memoria 2001-2003. Fundación Esplai.
Ed. Fundación Esplai. 2004.
5 Ciències pures i naturals
• Feo i Quer, Carles. Sistema de protecció territorial
del Pla de l'Estany. Capítol 3. 3. Identificació i avaluació dels espais naturals. Ed. La Vola, S.L. 2004.
• Consorci de les Gavarres. Memòria d'activitats 2003.
Ed. Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai
d'Interès Natural de les Gavarres. 2003.
• Romaní i Cornet, Anna M. Biofilms fluvials. Metabolisme heterotròfic i autotròfic en rius mediterranis.
Ed. Institut d'Estudis Catalans. 2001.
• Maymó i Reverter, Meritxell. Orquídies. Les orquídies del Montseny. Ed. Museu de Granollers. Ciències Naturals. 2004.
• Baucells Colomer, Jordi; et
al. Guía de las cajas nido y
comederos para aves y
otros vertebrados. Edita
Lynx Edicions. 2003.
• En Blauet i les bèsties de
dues cames. Ed. ajuntaments de Banyoles i Porqueres. 2004.
• Pla de conservació de la
llúdriga a Catalunya: biologia i conservació. Ed. Generalitat de Catalunya. Dep.
de Medi Ambient. 2001.
6 Ciències aplicades
• Mitjà i Sarvisé, Albert; et al. Recursos minerals de
Catalunya. Ed. Generalitat de Catalunya. Dep.
d'Indústria, Comerç i Turisme. 2000.
• Transferència tecnològica al sector agroalimentari.
2004. Generalitat de Catalunya. DARP. 2004.
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• Mascaró, José Mª; et al. Abastecimiento de Aguas
Potables a la Ciudad de Bañolas. Ed. Talleres Gráficos P. Ribas. 1929.
7 Belles arts. Diversions. Esports
• Dossier. Banyoles '92 (Revista de Girona). Ed. Diputació de Girona. 1992.
• Cincuenta parques, más dos. Ed. La Vanguardia Ediciones S.L. 2003.
PUBLICACIONS

PERIÒDIQUES

0 Obres generals
• Illacrua. Actualitat i alternatives. Núm. 117 (febrer
2004).
• El temps. Núm. 1049 a 1055 (juliol i agost 2004).
3 Ciències socials. Dret
• Revista de l'Agència de Promoció Econòmica. Núm.
2 i 3 (primer i segon trimestre 2004).
• Mobilitat sostenible i segura. Núm. 28 i 29 (quart trimestre 2003 i primer trimestre 2004).
5 Ciències pures. Ciències naturals
• Medio ambiente. Junta de Andalucía. Consejería de
Medio Ambiente. Núm. 44 (3r quadrimestre 2003).
• L'atzavara. Núm. 12. Ecologia urbana i sostenibilitat.
• Cynthia. Butlletí del Butterfly Monitoring Scheme a
Catalunya. Núm. 1 a 3 (anys 2001 a 2003).
• Revista Catalana d'Ornitologia. Volum 19. 2002.
6 Ciències aplicades
• Energías renovables.
Núm. 23 a 29 (de-sembre
2003/juliol 2004).
7 Belles arts. Diversions. Esports
•
Barcelona
verda.
Núm. 91 a 94 (novembre
2003 a juny 2004).
• Muntanya. Núm. 850
(novembre/desembre
2003).
9
Història
i
Geografia. Biografia
• Lauro. Revista del Museu de Granollers. Núm. 24
(primer semestre 2003).
10

ESPORT I NATURA

INFORME SOBRE EL MUNDIAL DE REM
BANYOLES 2004

El Campionat Mundial de rem que s'ha celebrat a la
ciutat de Banyoles durant el juliol de 2004 ha suposat
un nou repte per la consecució d'un equilibri entre els
usos de l'Estany i la seva conservació com a espai
natural.
En un primer moment vam oposar-nos al projecte
inicial de graderies fixes i la proposta de les instal·lacions
i obres derivades de l'adequació de l'espai per a la
competició. Més tard, vam acceptar decebuts la decisió
ferma de l'Ajuntament de Banyoles de fer les graderies,
per la qual cosa vam modificar la nostra postura cap a una
de més dialogant, per intentar pressionar l'organització
per tal que l'impacte de les obres previstes sobre la riba
de l'Estany fos el mínim possible, tot i que mai es va
arribar al suposat consens de què es vanagloriava l’ajuntament banyolí, i que va fer creure a algunes persones,
erròniament, que Limnos era favorable a la celebració
del Mundial.
Després de tot el que es va discutir, i del que es va
veure durant la celebració del Mundial de Rem, i un cop
recollides les opinions que ens han arribat a través de la
campanya iniciada al respecte, des de Limnos s'ha
intentat fer una valoració del Mundial de Rem Banyoles
2004.

Punts a favor previs al Mundial
• La participació de diverses entitats en les rondes
de discussió del projecte, com ara Limnos, Escola de
Natura i la Universitat de Girona, va permetre reduir
l'impacte del projecte inicial, que era molt més agressiu
que l'aprovat finalment.

• Les graderies fixes no es van construir directament
sobre la zona on es van tallar els arbres a la riba
immediata de l'Estany, sinó que es van fer més enrere,
de manera que es va dragar el terreny de davant per tal
de guanyar espai de vegetació lacustre a la zona, i
allunyar les graderies respecte a l'interior de l'Estany. La
vegetació que ha crescut a la zona, la mansega i altres
plantes aquàtiques, forma una comunitat vegetal protegida per directives europees i d'alt valor ecològic, augmentant així la superfície d’aquesta vegetació a les
vores de l’Estany.
• Es va acceptar la proposta d'aprofitar la torre
d'arribada dels jutges per fer un mirador permanent a
l'Estany.

Punts a favor durant i després de la realització del Mundial
• La vegetació aquàtica, especialment formada per
mansega, de davant les grades fixes, que tapaven la
vista sobre la pista de rem, no es va tallar, sinó que es va
ajupir amb unes xarxes metàl·liques, per tal de permetre
la seva posterior recuperació, i evitar l'impacte visual de
la seva tallada.
• Es realitzaven unes neteges periòdiques de l'interior de l'Estany per recollir les nombroses deixalles que
hi havia a dins, especialment ampolles d'aigua que llençaven els mateixos remers.
• El públic que seguia les proves esportives es va
concentrar a la zona de la Draga, la Caseta de Fusta i les
graderies fixes, per la qual cosa no es va observar la
creació de caminets, ni destrucció de vegetació en altres zones de l'Estany més delicades.
• Durant moltes hores de competició, les graderies estaven buides i hi havia poca gent de
públic al voltant de l'Estany, especialment entre setmana, el que va disminuir l'impacte
previst.
• Les estones sense competició, especialment a primera hora i a la tarda-vespre, eren
molt tranquil.les. Tot i que hi havia moltes
barques entrenant dins l’aigua, gairebé només
se sentia el so dels rems, que era fins i tot
relaxant per als qui passejaven o s’asseien a
tocar de l’aigua.

La torre d’arribada, un mirador privilegiat (Foto:
Narcís Garcia).
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• Tot i el gran nombre de barques de rem dins
l'Estany, el fet d'anar pel carril central, de no fer
soroll i de no acostar-se a la riba feia que no
afectessin tant a la fauna de les ribes com ho
poden fer els piragüistes o les barques de
11

passeig, les quals no van
funcionar durant els dies
del Mundial.
• El tancament de la
carretera de circumvalació a l'Estany, fent-la
només d'un sentit i pacificant el trànsit, va fer
que estigués menys
transitada. Això ens
aporta arguments per
demanar-ne el tancament definitiu o l'establiment de mesures de reducció de la velocitat.

l'Estany, provocant
un fort impacte paisatgístic i una alteració important de l'hàbitat. Les graderies
mal
anomenades
"ecològiques"
no
poden mai substituir
un paisatge natural.

• Amb l'excusa que
s'havien de provar les
instal·lacions du-rant
els mesos de primavera i abans del
Mundial es van realitzar diversos campio• Hi va haver menys
nats, com ara els
turisme massificat durant
campionats de rem
tot l’estiu, de forma simide Catalunya i d'Eslar al que va passar el Les obres, un impediment pel pas de vianants i bici- panya, tot i que algun
1992, durant els Jocs cletes (Foto: Narcís Garcia).
d'aquests no estava
Olímpics de Barcelona.
previst. Per tant, si bé el Mundial es realitzava en unes
Els esportistes “espanten” l'altre turisme que també ve a dates poc problemàtiques per generar molèsties a la cria
la comarca. Han demostrat que el camí de fomentar dels animals a l'Estany, no va passar el mateix amb les
l’esport de competició no és el millor. S’han gastat molts altres competicions prèvies, realitzades en plena època
diners per obtenir un mínim ressó.
de cria.
• Després de les competicions Limnos va demanar
que s'impedís l'accés a la zona de grades de Lió als
cotxes, ja que continuava essent utilitzat. L'Ajuntament
de Banyoles va actuar ràpidament construint una rasa al
costat la carretera que impedeix que la gent entri amb
cotxe fins al costat de la torre i les grades.
• Està prevista la propera restauració de part de la
zona de darrere les grades amb vegetació plantada.

Punts en contra previs al Mundial
• El consistori banyolí va apostar fermament per fer
unes instal·lacions permanents a la zona d'arribada de
rem, cosa que no s'havia fet durant els Jocs Olímpics de
1992. En aquesta ocasió l'Ajuntament va cedir a les
pressions de la Federació de Rem i del Club Natació
Banyoles, acceptant la construcció d'unes instal·lacions
pagades amb diners públics per cedir-les a la gestió
d'una entitat privada.
• L'Ajuntament de Banyoles va utilitzar en benefici
propi que Limnos i altres entitats participessin en la
discussió del projecte de graderies fixes, per manifestar
que el projecte havia estat consensuat amb els
ecologistes. La utilització de la nostra entitat per rentar la
imatge de l'ajuntament ha estat un gest lleig que caldrà
tenir en compte per a futures col·laboracions.
• La destrucció del bosc de ribera en recuperació
que hi havia a la zona de Lió, una verneda, comunitat
vegetal d'alt interès, ha obert una forta ferida a la riba de
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• La presència de públic en les competicions locals i
nacionals ha estat mínima, el que fa dubtar de la real
necessitat d'unes graderies fixes a l’Estany.
• En el moment de cobrir amb grava el terra de la
zona on anaven instal·lades les graderies desmuntables
i les carpes de l'organització i expositors a Lió, es va
desbrossar i cobrir de terra una zona molt més extensa
de la necessària. Les obres van ser realitzades amb una
preocupant barroeria i descontrol, cosa que queda evident veient l’evolució d’aquesta zona en els pocs
mesos transcorreguts.
• Es va arranjar el camí de la Caseta de Fusta durant
la primavera, amb maquinària pesada, col·locant tubs de
plàstic per canalitzar algunes rieres, i omplint amb sauló
el camí, en plena època de cria de la fauna i de manera
barroera tot i tractar-se d'un espai natural. Aquestes
obres precipitades es justificaven per la pressa d'enllestir-les abans del Mundial. A més, algunes de les plantes,
com alguna mata d’estramoni, que han nascut en les
zones on s’ha afegit terra han demostrat que aquesta no
s’havia sanejat, amb el perill d’introducció d’espècies no
autòctones que això implica.
• El mateix va passar amb una pesquera, els
restauradors de la qual van omplir de terra dins l'Estany
per poder-la arreglar dels laterals, cobrint una zona de
cria de la bavosa de riu, un peix autòcton protegit, que
viu en zones amb travertí i parets de pedra. Finalment la
pesquera no es va acabar de restaurar abans del Mundial, pel que es podia haver fet el mateix o d'una altra
manera en una altra època de l'any.
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• Les pesqueres estan declarades com a
Bé Cultural d'Interès Nacional per part de la
Generalitat de Catalunya i són interessants
exemples d'arquitectura modernista de reminiscències historicistes. És lamentable que
s'hagi d'esperar a fer un Mundial de Rem per
restaurar-les i dignificar-les quan era una tasca
que feia temps que es demanava a crits.

Punts en contra durant i després
de la realització del Mundial
• El caos, la cridòria i la presència massiva
de gent a la zona de la Draga, la Caseta de Fusta i la zona de graderies comportava una afectació a la fauna de l'espai i per tant, molèsties
dins un espai natural protegit que es poden Les obres de la pesquera on acostumaven a criar les
consi-derar incompatibles. Per sort la durada va bavoses de riu (Foto: Georgina Gratacós).
ser curta.
per accedir a diverses zones o fins i tot donar la volta a
• Hi havia una presència elevada de barques a mo- peu a l'Estany amb tranquil·litat.
tor, el que genera soroll i contaminació per hidrocarburs.
Estan permeses en determinades circumstàncies pel
Reglament d'Activitats de l'Estany, tot i que es van prohibir en el cas de les barques de passeig. Caldria acordar
un límit de nombre de barques a l'Estany per tal de no
massificar-lo amb les barques d'entrenadors, jutges,
bombers, Creu Roja,...
• Les barques dels bombers i de la Creu Roja, que
realitzaven una necessària tasca durant la competició, és
dedicaven a passejar per tot el voltant de l'Estany, espantant els ànecs i altres ocells o animals que trobaven.
Limnos va advertir d'aquest fet a l'organització. Caldria
que el personal estés conscienciat del tipus d’espai on
estan realitzant la seva activitat.
• Tota competició esportiva d'aquest tipus comporta
el tancament d'uns espais al voltant de l'Estany que
teòricament són públics, i un augment de les dificultats

• La boia gegant de propaganda col·locada a la zona
de Lió i les banderetes de la Coca-Cola són un exemple
del que no s'ha de promoure a l'Estany. No podem
convertir-lo en un parc temàtic o aquàtic, amb publicitat a
tots els racons, desvirtuant i banalitzant la seva imatge
idíl·lica i la seva estima. L'Estany no està en venda per a
profit d'altres, ni s'ha de convertir en una còpia del
model turístic desfasat de la Costa Brava.
• Un cop desmuntades les graderies, totes les
deixalles acumulades a sota les mateixes, que eren un
bon munt, es van passar tot un cap de setmana i alguns
dies més esperant a ser recollides.
• Les manifestacions d'alguns dirigents de la FISA
(Federació Internacional de Rem) comentant que l'Estany estava desaprofitat, que calia tallar la vegetació per
millorar la visibilitat i criticant la forta oposició ecologista
ens fan desconfiar de les intencions i del futur que viuran les instal·lacions de l'Estany. També lamentem la poca disposició d'alguns sectors del món
esportiu, tant del Club Natació com de les Federacions de Rem, per acceptar que l'Estany no és el
seu equipament, sinó que l'han de compartir amb
la resta de ciutadans, i que a més és un espai
natural.
• Hi va haver una evident manca d’elements que
promoguessin l’educació ambiental a participants i
acompanyants, sobretot en l’aspecte d’informar
que es trobaven en un espai natural, essent
aquesta merament testimonial.

Conclusions finals

Zona de graderies, amb un limitat volum de públic,
que amb prou feines les omplia cada dia (Foto: • L'impacte del Mundial de Rem, en ell mateix i
durant la setmana de competició, ha estat menys
Carles Feo).
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preocupant del que s'esperava.
• S'ha fet poca promoció de l’Estany com a espai
natural. No hi ha hagut promoció conjunta dels valors
esportius, culturals, naturals i socials de la ciutat i la
comarca.

• Cal aprovar un pla
de gestió de l'espai,
per tal de mantenir
un control i establir
unes limitacions de
les proves esportives que es realitzen
al llarg de l'any a l'entorn de l'estany de
Banyoles.

• S'ha comprovat una
• Aquest mateix pla
manca d’implicació de la pohauria de servir per
blació local, gens posiciolimitar el nombre
nada ni a favor ni en contra
d'embarcacions
a
dels Mundials, fet que fa
motor i esportives
dubtar de la necessitat que La Caseta de Fusta, transformada de zona de bany en que circulen a l'Esté la ciutat de realitzar tribuna improvisada (Foto: Carles Feo).
tany i per establir un
aquestes activitats.
període en el qual les
boies que delimiten la pista de rem es treguin, tal com es
• La imatge més negativa s'ha produït amb tot el fa en l'actualitat durant la tardor-hivern per qüestions de
seguit d'obres, actuacions i competicions esportives
manteniment.
prèvies a la realització de les competicions, que han
tingut lloc en plena època de cria, en un espai natural i
• Hi ha hagut un important descens del turisme, que
amb una preocupant manca de sensibilitat per part dels s'ha concentrat només els dies de competició i molt
promotors.
limitat al tema esportiu, desacreditant els que han
justificat les despeses pel Mundial com a promoció de la
• La tala i destrucció de la vegetació de ribera ciutat a nivell turístic.
justificada pel dubtós bé general que suposa la
celebració d'un campionat esportiu ens mostra la baixa
• La zona de grades fixes s’està degradant ràpidacapacitat que tenen els nostres governants per protegir ment per l'acció de les pluges i ara ja no es fa res per
l'Estany de futures agressions, pensant en carreteres, arreglar les passeres de fusta i els senyals en mal estat
infraestructures diverses i serveis; que amb aquesta que hi ha a l'Estany, i que ni tan sols es van reparar amb
excusa, i per utilitats poc justificades, es podrien
l’excusa de les proves. Abans del Mundial tot era córrer
construir dins l'espai natural protegit.
per "maquillar" la ciutat. I ara què?

kkkkkkkkkkkkkkkkkk kkk
A partir de les observacions realitzades i del debat intern de Limnos en va sorgir una nota de premsa que
reproduïm a continuació:
Limnos discrepa de la valoració positiva feta per l'Ajuntament de Banyoles dels Mundials de
rem. L'entitat crearà una comissió per
estudiar la viabilitat del futur Parc Natural
del Pla de l'Estany.

Al parer de Limnos s’està prioritzant la
promoció de l’esport de competició a
l’Estany en detriment de la conservació
del patrimoni natural.
Un cop han passat els Mundials de Rem i havent
observat les nombroses mancances que encara
pateix l’estany de Banyoles i que s’han manifestat
de manera evident en la celebració d’aquests
mundials, Limnos no pot deixar de manifestar el
seu desengany davant la manca, encara avui, d’un
pla d’ús i gestió que garanteixi la conservació
d’aquest espai natural tan preuat i que reguli de
forma específica les activitats que s'hi desenvoluZona d’arribada, res a veure amb un espai natural pen. Des de Limnos, una vegada més, preocupa

(Foto: Carles Feo).
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el missatge que s’està donant des de l’Ajuntament i
altres institucions de crear un camp de regates permanent a l’estany de Banyoles i les manifestacions
obertes que cal consolidar les proves esportives d’alt
nivell a l’Estany obviant la imminent, o no tant,
declaració de l’espai com a Parc Natural. Sense un Pla
d’Ús i Gestió (la figura bàsica que han de tenir tots els
espais naturals) que determini el grau de compatibilitat
de les activitats esportives o de qualsevol altre tipus
creiem que és poc adequat fer aquestes afirmacions.
Des de Limnos sempre s’ha defensat que, per tradició i
per aquest estret lligam que té el poble de Banyoles a
l’Estany i als esports que s’hi practiquen, s’ha de mirar
de compatibilitzar la pràctica del rem amb la conservació
de l’espai fins on sigui possible. Però ara se’ns fa
evident que s’està prioritzant la pràctica de l’esport de
competició en detriment de la conservació de l’espai
fins al punt que una part de la gestió de l’estany de
Banyoles avui en dia es troba en mans del CNB (Club
Natació Banyoles) durant l’organització dels mundials
en mans de la FISA. Aquesta federació va al·legar en
certs mitjans de comunicació que a l’Estany s’havia
d'eliminar la vegetació i que feia falta una sèrie de
millores i ampliacions en els accessos, visibilitat i
infraestructures properes al camp de regates per
potenciar la pràctica del rem. Arguments com aquests
fan retrocedir la gestió cap a la que hi havia molts anys
enrere, i creiem que s’ha d’avançar cap endavant.
Trobem a faltar també que l’Ajuntament de Banyoles es
cregui de veritat que algun dia aquest espai serà
declarat Parc Natural, tot i que ha fet declaracions a
favor d'aquesta designació, perquè fins ara no ho ha
demostrat amb els fets.

Esperem dels ajuntaments de Banyoles i Porqueres
i del Consorci de l'Estany que tinguin el coratge
suficient per enfrontar-se amb aquest repte difícil que
és gestionar un espai natural proper a un centre urbà i
fer-ho amb complicitat. Per això és necessari abandonar
la política de façana ambiental i buida de contingut i
apostar per una gestió de l’Estany que supediti les
activitats esportives o de qualsevol altre tipus a les determinacions del reclamat Pla d’Ús i Gestió.

Pla de l'Estany, 15 de setembre de 2004
LIMNOS

Per aquest motiu Limnos crearà una comissió que
estudiï la viabilitat del Parc Natural, proposta que no
només afecta a l’Estany, sinó a la seva conca lacustre i a
la resta d’estanyols i zones d’alt valor natural de la
comarca. Aquesta comissió s’encarregarà en una primera fase de dissenyar propostes de gestió, estudiar la
compatibilitat dels usos que actualment es duen a terme a l’espai i contactar amb experts sobre la gestió
d’espais naturals. A més llarg termini també es preveu
que pugui encarregar informes sobre alguns aspectes
de gestió, retorn d’espècies autòctones com la llúdriga,
freqüentació, compatibilització d’usos,...

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 deixarnos 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!
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LES HAS RECONEGUT?

MARQUES EN AVELLANES

Els rosegadors i les aus són els animals que més
aprecien el sabor de les avellanes, tot i la dificultat que
tenen per poder arribar a la part carnosa, ja que es tenen
una closca molt dura.
És aquesta mateixa closca la que permet saber,
segons les marques deixades per les dents o els becs,
quin animal s’ha menjat un determinat fruit.
1.- Talpó. Subjecta l’avellana apretant-la contra el
terra, aguantant-la sota el seu cos, amb la base sota el pit
i la punta dirigida oblíquament cap a fora. El rosec va de
fora a dins.
2.- Esquirol. És un gran consumidor d’avellanes.
Subjecta l’avellana amb les mans i fa un forat a la punta.
Després hi introdueix els seus incisius inferiors i els fa
servir de palanca per trencar la closca.

pel que es poden trobar restes de closques en el terra
proper. Aprofita l’estructura de l’avellana, posant-la
sempre amb la base cap avall i picotejant-la longitudinalment, ja que és la manera més fàcil de trencar-la.
Demostra ser molt espabilat!.
Georgina Gratacós i Teixidor

Bibliografia:
• Bang, Preben; Dahlstrøm, Preben. Huellas y
señales de los animales de Europa. Ed. Omega. 1999.

3.- Ratolí de camp. Ho fa de forma similar al talpó,
però sense subjectar-la amb el cos, i rosegant al revés,
de dins a fora. Els incisius superiors deixen una filera de
senyals, perquè va girant l’avellana mentre se la menja.
4.- Mallerenga. Prefereix les avellanes tendres,
amb closques toves. Hi fa un petit forat amb el bec.
5.- Garsa. La punta del bec deixa un senyal relativament gran i arrodonit; normalment subjecta l’avellana
amb el peu, a terra.
6.- Rat-buf. En tenir la dentadura més potent que
el ratolí, ja que la seva mida és similar a la de la rata
comuna, les marques que deixa són irregulars i serrades
7.- Picot. Primer introdueix l’avellana en una esquerda d’un arbre o un pal telefònic. Sovint ell mateix fa
el forat a mida per a l’avellana i l’utilitza diverses vegades,

Ratolí de camp

Talpó

AMB LES AVELLANES ROSEGADES ACABEM AQUESTA JA LLARGA SÈRIE, “ELS HAS RECONEGUT?”, AMB
QUÈ HEM ACOMPANYAT LES NOTÍCIES DE LA
REVISTA ELS DARRERS ANYS, I QUE ESPEREM US
HAGI AGRADAT. FINS UNA ALTRA!
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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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