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Editorial
LIMNOS:
Associació de Defensa
del Patrimoni Natural
del Pla de l’Estany
Adreça postal:
Plaça dels Estudis, 2
(Edifici Museu Darder)
17820 Banyoles
Tel. 972 57 44 67
Ens trobareu a:
Passeig de La Draga, 5-7
(Escola de Natura de Banyoles)
Tel 972 57 61 54
(dimecres 6 a 8 del vespre)
Pàgina web:
www.limnos.org

UNA NOVA AMENAÇA PER AL PLA DE L’ESTANY
En els últims mesos, han estat moltes les informacions que han sorgit a l’entorn de
la línia de molt alta tensió que ha de travessar les comarques gironines. Unes informacions
que, molt sovint, no han fet més que augmentar la confusió a causa dels múltiples traçats
proposats i la diversitat d’opinions que han aparegut dins del mateix Govern de la Generalitat.
A la nostra comarca, aquesta línia podria afectar la zona de Vilademuls, Cornellà del
Terri i Palol de Revardit en un recorregut més o menys paral·lel al Tren de Gran Velocitat.
Aquest traçat suposaria una nova ganivetada sobre el Terraprim, un dels sectors més bells
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de la nostra comarca, on s’intercalen harmònicament boscos, camps de conreu, rieres i
petits nuclis històrics. Torres de fins a 60 metres d’alçada, amplades de 40 metres i bases
de 400 m2; risc per a la salut humana derivat dels camps electromagnètics, impacte sobre
l’agricultura i la ramaderia i pèrdua del potencial turístic en podrien ser les seves conseqüències.
Ara és el moment d’exigir als polítics de la nostra comarca i de les comarques
gironines (tant als que resultin directament afectats com als que no) unitat d’acció per fer
front a aquesta amenaça. Hem d’aprendre del que ha succeït a la Catalunya Nord on tots
els alcaldes s’han posicionat contra la línia, independentment de si passava pel Rosselló
o pel Vallespir. Desgraciadament, aquí la majoria d’alcaldes semblen únicament preocupats

El tiratge d’aquesta revista és
de 500 exemplars, que s’envien
als socis de LIMNOS i a altres
entitats i la trobareu a la
biblioteca municipal de
Banyoles.

Han col.laborat en aquest
número:
Pilar Castel, Carles Feo,
Georgina Gratacós,
Moisès Jordi, EdC i No a la
MAT.

en evitar que la línia passi pel seu municipi i propiciar que passi pel del costat, una postura
que porta inevitablement a l’enfrontament entre territoris.
Afortunadament, el moviment ecologista no ha caigut en aquest parany. Així, per
exemple, un cop es va saber que el Govern meditava la possibilitat de fer passar la línia
d’alta tensió pel Ripollès, la Plataforma No a la Molt Alta Tensió (No a la MAT), formada per
gent de l’Empordà, el Pla de l’Estany i el Ripollès, es va posar en contacte ràpidament amb
aquest territori per oferir-li l’ajuda necessària per oposar-se a la línia.

Fotografia portada:
Carles Feo

que l’únic que pretén és que no li trepitgin “el pati de darrere de casa”. I no ho és perquè
NATURAL

ASSOCIACIÓ DE

DEFENSA DEL PATRIMONI

El moviment ecologista no és, per tant, com sovint se’ns critica, un col·lectiu insolidari

DEL PLA DE L’ESTANY

té una alternativa sòlida a darrere, un model de societat realment integral que permet fer
front als problemes ambientals i augmentar el benestar de la població. Una alternativa que,
en el cas de la línia d’alta tensió, es basa, a curt termini, en l’ampliació de les línies existents
de 110 a 220 kV (fet que permetria assegurar el subministrament energètic a les comarques

AMB LA
COL.LABORACIÓ DE

gironines i alimentar el TGV sense haver de fer un nou traçat) però que a mitjà termini es
basa en una nova cultura energètica i en la potenciació de les energies renovables.

LIMNOS

Biblioteca de Limnos.
Setembre 2004-Maig 2005
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Posem el llistat de les noves publicacions (llibres, revistes, informes) ingressades a la biblioteca de Limnos a la vostra
disposició perquè pugueu estar-ne informats. Ja que feia uns quants números que no incloíem el llistat a la revista, aquesta
vegada correspon a un periode més llarg de temps.
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
0 Obres generals
• Fundació Territori i Paisatge. Informe d'activitats 2003. Fundació
Territori i Paisatge. Caixa de Catalunya. 2003.
3 Ciències socials
• MSF59. Memoria 2004. Médicos sin Fronteras. 2004.
• MSF60. Somalia. Médicos sin Fronteras. 2004.
• Forés, Elisenda. Guia pràctica per a l'estalvi domèstic d'aigua.
Agència Catalana de l'Aigua i altres. 2003.
• Seubas, Judith. Guia d'aigua de Catalunya. Agència Catalana
de l'Aigua i altres. 2003.
• Valls, Josep M., coord. Memoria 2004. Fundació Catalana de
l'Esplai. Al servei dels infants i els joves. Fundació Catalana de
l’Esplai. 2004.
5 Ciències pures i naturals
• ATWX. Across The Waters. Deu anys. WWF. Generalitat de
Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2004.
• Consorci de les Gavarres. Memòria d'activitats 2004. Consorci
per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les
Gavarres.
• Medi ambient. Anuari d'entitats catalanes 2004. Centre Unesco
de Catalunya. 2004.
• Millora de gestió de l'hàbitat a la ZEPA del delta de l'Ebre
(Catalunya-Espanya). Oficina delta de l'Ebre.
• Projecte de restauració i gestió integrada de l'illa de Buda.
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Direcció
General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. 1998.
• Benavent Olmos, Joan Miquel et al. La restauración de las
dunas litorales de la Devesa de l'Albufera de Valencia. Ajuntament
de València. 2004.
• Costa i Savoia, Ernest; Matas i Balaguer, Josep. Les Gavarres,
muntanyes amigues. March Editor. 2004.
• Domínguez Llovería, José Antonio; et al. Fauna de Aragón. 82
rutas turísticas para conocer nuestros animales. Heraldo de Aragón.
2004.
• Feo i Quer, Carles. El gavià argentat de potes grogues (Larus
michaellis) al Pla de l'Estany. Efectes del comportament i hàbits del
gavià argentat (Larus michaellis) sobre la població de Banyoles.
2004.
• Gratacós, Pep. En Blauet i els camins de l'aigua. Ajuntament
de Banyoles / Ajuntament de Porqueres. 2004
• Gutiérrez, Ricard; Bach, Joaquim (ed.). Cens Hivernal Ocells
Aquàtics 2002. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient. Direcció General de Boscos i Biodiversitat. 2002.
• Larreula, Enric; Gumà, Àlex. El judici final. Conte d'hivern.
Depana. 2004.
• Ramos, Santi et al. Primeres Jornades de Medi Natural de la
Selva. Centre d'Estudis Selvatans. 2004.
• Renom, Pere. Els prats marins de posidònia. Guia pedagògica.
Quadern de l'alumnat. Generalitat de Catalunya. Departament de
Medi Ambient i Habitatge. 2004.
• Renom, Pere. Els prats marins de posidònia. Guia pedagògica.
Quadern del professorat. Generalitat de Catalunya. Departament

de Medi Ambient i Habitatge. 2004.
• Vila, Neus. Ocells aquàtics de l'estany de Banyoles. Escola de
Natura de Banyoles. 2003.
• Ylla i Ullastre, Josep. Contribució al coneixement dels heteròcers
de l'estany de Banyoles (Insecta: Lepidoptera). ICHN. 1997.
6 Ciències aplicades
• Hereu, Mar. Arbres de l'estany de Banyoles. Escola de Natura
de Banyoles. 2004.
7 Belles arts. Diversions. Esports
• Life-Naturaleza. Restauración de los ambientes acuàticos de
Porqueres y del Lago de Banyoles. Ajuntament de Banyoles, Aj. de
Porqueres i Universitat de Girona. 2003.
• Esteban, Juli; Tarroja, Àlex (directors). Anuari territorial de
Catalunya 2003. Societat Catalana d'Ordenació del Territori (Institut
d'Estudis Catalans). 2004.
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
0 Obres generals
• El temps. Núm. 1056 a 1057 (setembre 2004).
3 Ciències socials. Dret
• Mobilitat sostenible i segura. Núm. 31 a 33 (tercer trimestre
2004 a primer trimestre 2005).
5 Ciències pures. Ciències naturals
• Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. Núm. 71
(2003).
• Dia de la terra. Informacions i intencions sinèrgiques per la
salut planetària. Núm. 14 (segon semestre 2004).
• El temps ambiental. Núm. 93 (setembre 2004).
• Medi ambient. Tecnologia i Cultura. Núm. 35. Governança i
desenvolupament sostenible (2004).
• Medio ambiente. Junta de Andalucía. Consejería de Medio
Ambiente. Núm. 47 (3r quadrimestre 2004) i núm. 48 (1r quadrimestre 2005).
• Reboll. Butlletí del Centre d'Història Natural de la Conca de
Barberà. Núm. 4 i 5 (IIª època) (2004).
• Revista Catalana d'Ornitologia. Volum 20. 2003.
6 Ciències aplicades
• Energías renovables. Núm. 30 a 37 (agost 2004/maig 2005).
7 Belles arts. Diversions. Esports
• Barcelona verda. Núm. 95 a 99 (juliol 2004 a abril 2005).
• Muntanya. Núm. 857 (gener/febrer 2005).
9 Història i Geografia. Biografia
• Lauro. Revista del Museu de Granollers. Núm. 25 (segon
semestre 2004).
NOTA: El maig també van ingressar uns llibres fruit d’una donació;
per manca d’espai en deixem el comentari pel proper trimestre.
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Manifest de La Jonquera (No a la MAT)

Carles Feo

Per què som aquí? Per què ens hem reunit aquí? Per què ens hem trobat aquí, caminant junts, catalans del nord i
catalans del sud, europeus dels Pirineus sense fronteres, ciutadans/nes i càrrecs electes, avançant al mateix pas? Quina
força se sent avui aquí?
D’on surt aquesta unitat, malgrat la nostra diversitat?
De quin material es conforma aquest bloc de solidaritat, que passa per damunt de les nostres diferències?
Aquesta força és una força històrica. Aquesta unitat és un símbol de democràcia. Aquest material és el d’una presa
de consciència universal. És una presa de consciència que, en aquest segle XXI, per primera vegada a la història de la
humanitat, emergeix aquí i a la resta del planeta.
Som aquí avui, perquè cada un de nosaltres és conscient de les responsabilitats que té amb les generacions futures.
Som aquí, perquè per sobre de les nostres sensibilitats, les nostres creences i els nostres compromisos individuals
o col.lectius, tenim consciència del nostre deure envers el nostre patrimoni natural.
Som aquí, com a avantguarda, perquè sabem que el nostre patrimoni natural pertany al patrimoni comú de la
humanitat, perquè aquí, com a tot arreu la protecció de la natura constitueix un bé superior que s'ha d 'imposar a les lleis
ordinàries. Perquè aquí, avui, als Pirineus, hem de recordar que l'home i el paisatge són més importants que les pilones
elèctriques.
El que hi ha en joc avui i aquí no és pas una qüestió menor. No es tracta de saber si les pilones de la plana són més
o menys lletges que les de la muntanya, o si una línia de 400.000 volts enterrada és més o menys perillosa que aèria. El
que hi ha en joc avui i aquí és una idea de les relacions de l'home amb el seu entorn natural. El que hi ha en joc és una
qüestió de valors.
Ens manifestem perquè la nostra generació, massa temps culpable d'inconsciència, té la responsabilitat de deixar
a les generacions futures un entorn natural sa, equilibrat i que garanteixi a cada ésser humà la dignitat, el benestar i la
salut.
Ens manifestem aquí en nom dels principis fonamentals que fan de la protecció de l’entorn una de les grans exigències
de la nostra època: el principi de prevenció, el principi de precaució, el principi d'informació, el principi de participació
democràtica dels ciutadans i ciutadanes en l’elaboració de tots els projectes que tinguin una incidència transcendental
sobre la seva vida quotidiana.
Ens manifestem aquí en nom d'un nou model de desenvolupament, d' una nova manera de viure, on la qualitat
s'imposi a la quantitat, on la preocupació per l'entorn natural sigui tan respectada com el progrés econòmic i social, on la
pilona no pugui imposar la seva llei a la muntanya.
Demanem aquí, en nom d' aquests valors, el dret d’exigir als governants de fer polítiques que respectin l'entorn, al
mateix temps que el progrés econòmic i social.
Demanem aquí el dret d intervenir en totes les accions públiques, que en nom d’interessos privats camuflats d’interès
públic, no respecten la població dels Pirineus i els seus i les seves representants que assumeixen la seva obligació de
defensa del territori i la gent que hi vivim.
Demanem aquí el dret, de sancionar, eventualment, tots els atemptats al nostre patrimoni natural, perquè els delictes
contra l'entorn són delictes contra les persones.
No deixarem massacrar més el nostre paisatge. La MOLT ALTA TENSIÓ és una regressió. No permetrem més que
els "cartels" dels negocis energètics manipulin, amb total impunitat, alguns dels nostres governants mal informats. Si aquests
"senyorets" volen desenvolupar encara més el seu negoci d'importació-exportació que no comptin pas amb nosaltres per
res.
Però atenció, ho diem comprometent-nos amb la nostra responsabilitat. Ho diem a les delegacions oficials que
discuteixen sobre el futur de les nostres muntanyes: si s'intentés fer
passar per força, si menyspreant totes les regles democràtiques
s’intentés forçar la voluntat d’un poble, de la qual són portadors/res
els/les nostres representants escollits/des democràticament, llavors
nosaltres actuaríem en conseqüència... Aquí expressem una voluntat
unànime. Aquí, a través nostre, és tot Catalunya, que per primera
vegada després de segles, s'expressa amb una veu comuna.
Abans, com sempre, la gent senzilla acotava el cap davant dels
poderosos. Però els temps han canviat. La MOLT ALTA TENSIÓ no
passarà perquè el temps del feudalisme ja s'ha acabat!
La Jonquera, 22 de maig del 2005
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Citacions de fauna
NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L'ESTANY
DEL 15 DE MARÇ A L’1 DE JUNY DE 2005
de detectar i que a més té el problema afegit de les confusions
En aquest recull de fauna dels mesos de primavera, es
i hibridacions amb gats domestics. Hi ha hagut una observació
pot trobar com cada any una combinació d’observacions
bastant continuada de camesllargues a l’Estany, vistos per
dels últims exemplars d’ocells hivernants, com el tord alamolta gent que ens ha fet arrivar les dades i alguna fotografia.
roig, el pinsà borroner i el morell cap-roig; una mostra de
La papallona de Graells és una espècie de papallona nocturna
les espècies migradores, com l’agró roig, la cigonya, diverses
molt gran i una de les més boniques de la nostra fauna, que
espècies d’ànecs, límícoles,... i finalment els estivals iniciant
a més està protegida per la normativa ambiental nacional i
la temporada de cria, com el martinet menut o el balquer.
europea. Finalment comentar que l’extrema duresa d’aquest
La fotja es torna a observar durant el mes de maig, per la
hivern ha afectat molt les espècies
qual cosa cal vigilar-la per si cria a
d’ocells hivernants i residents. Els
l’Estany, cosa poc freqüent. El Pla de
que han sobreviscut i els que han
Martís s’ha convertit en lloc habitual
arribat més tard provinents de l’Àfrica
per a una parella d’arpelles i per als
s’han trobat una important sequera
torlits, dues espècies escasses, les
que pot afectar la reproducció
quals cal seguir amb interès i intentar
d’aquest any per la disminució de
comprovar la seva nidificació a la zona,
recursos alimentaris. De moment, la
que afegiria importància i valor a un
campanya d’anellament d’ocells
espai que necessita una protecció
iniciada a la zona de la Puda està
definitiva. Molt destacada és la
obtenint els resultats més baixos dels
comunicació de la observació d’un gat
últims 5 anys, fet que també es
salvatge a la vall del Revardit, un espai
produeix en altres punts de seguiment
molt deshabitat i bastant inaccessible,
d’ocells a Catalunya.
ideal per a una espècie que es creia
desapareguda a la comarca. El gat Dos camesllargues a l’Estany de Banyoles
salvatge és un animal molt complicat (Foto: Jaume Vila).
Carles Feo i Quer
AB: Abocador de Puipalter (Banyoles)
AP: Aiguamolls de la Puda
BA: Banyoles
CA: Camós
CO: Corts
Nom comú

CR: Crespià
EB: Estany de Banyoles
FA: Veïnat de Fares (Sant Ferriol)
PE: Parets d'Empordà (Vilademuls)
PO: Porqueres

Nom científic

Núm Lloc

PSN: Prat de Sant Nicolau (Sant Miquel de Campmajor)
VI: Vilert (Esponellà)
Data 1: primera observació
Data 2: segona observació

Zona

Data 1

Data 2

Observadors

EB
EB

Prop de la Cuaranya

23/03/05
28/03/05

31/03/05
11/04/05

CFQA
XVPA, CFQA, JRXA

40

EB

Riba oest de l'Estany

18/03/05

CFQA

1
1
2
2i4
1
1
1i2
5
1
1
1
2
1

EB
EB
EB
CA
EB
AP
VI
IF
IF
IF
IF
EB
EB

Torre de rem
Els Desmais
Can Morgat-Amaradors
L'Estanyell
La Cuaranya
Estanyol Montal
Les Anglades

12/05/05
16/05/05
29/05/05
10/04/05
13/04/05
16/04/05
20/04/05
14/05/05
17/04/05
30/04/05
09/05/05
10/05/05
08/05/05

CFQA
CFQA
XVPA
AJOA, CFQA, DPCA i altres
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA, EPMA, GGTA, JPXA
CFQA, EPMA, JBXC, JXXA
CFQA
CFQA
NVCA

5
1

EB
FA

3
5
2
1+8
3
4
2
3
4
3
5
1

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

2-1
22
5-12
1
1
80
1

IF
IF
AB
IF
CA
Costat de les escoles
PM Als camps i sobre les línies
PM

F. Podicipedidae
Cabussó emplomallat Podiceps cristatus
Cabussó coll-negre
Podiceps nigricollis

1
2

F. Phalacrocoracidae
Corb marí gros
Phalacrocorax carbo

Comentaris
Amb plomatge estival.
Plomatge estival.
Arriben volant durat la migració i es queden
a dormir a l'Estany.

F. Ardeidae
Martinet menut

Ixobrychus minutus

Martinet de nit
Esplugabous
Martinet blanc

Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta

Agró blanc
Bernat pescaire

Egretta alba
Ardea cinerea

Agró roig

Ardea purpurea

F. Ciconidae
Cigonya blanca

Ciconia ciconia

F. Anatidae
Ànec griset

Anas strepera

Ànec coll-verd
Xarrasclet

Anas platyrhynchos
Anas querquedula

Ànec cullerot

Anas clypeata

Xibec

Netta rufina

Morell cap-roig

Aythya ferina

F. Accipitridae
Milà negre

Milvus migrans

Milà reial

Milvus milvus

Al balcar de la resclosa
Els Desmais
Riba Can Morgat

Zona nord
Zona Can Morgat
La Draga
Zona Can Morgat
Zona Can Morgat
Zona Can Morgat
Zona Can Morgat
Zona nord
Els Desmais
Zona nord

11/04/05
16/04/05
22/04/05

23/03/05
24/04/05

EPMA, MVXA
MPCA

18/03/05
14/04/05
10/05/05
19/04/05
20/03/05
13/04/05
18/03/05
07/04/05
12/05/05
16/05/05
12/03/05
12/04/05

CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
XVPA, CFQA
CFQA
CFQA

17/04/05
09/05/05
09/05/05
12/05/05
17/05/05
23/05/05
23/05/05

20/05/05
16/03/05

30/04/05
11/05/05
24/05/05

EPMA, GGTA, JPXA, JBXC, JXXA
CFQA
CFQA, AJOA
CFQA, MLXA
PFLA
CFQA, JPSA, CGP, DBM, EDXA
JPSA

Cantant.
Un mascle vist i cantant.
Una parella.
A sobre els salzes.
Aturat al freixe de l'extrem.
En uns camps i després s'atura sobre uns arbres.
A la riba prop del braç mort de l'Illa.
Aturat a la riba.
Volant.
Volant sobre l'Estany.
S'aixeca dels canyissars.
Volant sobre l'Estany.
Al teulat d'una casa.
Dos mascles i una femella.
Una parella.
Primers 8 polls de coll-verd vistos a l'Estany.
Surten del mig del canyís on han dormit.
Volant sobre l'Estany.
Tres mascles i una femella.
Dos mascles i una femella a diferents llocs.
Última observació hivernal.
Un mascle en migració.

Aturats als arbres.
Dins un niu a sobre un freixe.
Escampats per tot el Pla. Encara 25 l’endemà.
Entre els milans negres.
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Nom comú

Nom científic

Àguila marcenca

Circaetus gallicus

NúmLloc

Zona

Data 1

Veïnat d'en Pons

Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Accipiter gentilis

1 CA
1 IF
2 CR
2 PM
1 PM
1 EB

09/04/05
30/04/05
01/05/05
10/04/05
28/03/05
17/03/05

Arpella vulgar
Arpella pàl·lida
Astor
F. Falconidae
Falcó pelegrí

Falco peregrinus

1 CO

F. Rallidae
Fotja

Fulica atra

1

EB

Banys Vells i Desmais

04/05/05

10/05/05

CFQA

F. Recurvirostridae
Cames llargues

Himantopus himantopus

4
2
3
1
1
1
1
1

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB

Caseta de fusta
La Cuaranya
Camp de futbol Nou
Club Natació Banyoles
Caseta de Fusta
Castell de Porqueres
Club Natació Banyoles
Caseta de Fusta

07/04/05
14/04/05
15/04/05
19/04/05
19/04/05
27/04/05
29/04/05
12/05/05

13/04/05

ECXA, IPXA, MGXB, PGXA, CFQ
CFQA
HBXA, JVFA
MGXD
NTXA, NVCA
CFQA
AJOA, CFQA
CFQA

5 PM
1 FA

Fruiterars
En una bassa de purins

06/04/05
17/04/05

13/05/05

AJOA, CFQA
CFQA, EPMA, GGTA, JPXA

12/04/05

CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
XVPA

Zona inundada propera a l'Estany.
Espantada.
Primera observació migració prenupcial.
Un dels dos ha estat anellat.
Màxim número d'exemplars en migració.
Última observació migració prenupcial.

CFQA
CFQA
XVPA

Volant arran d'aigua.

F. Charadriidae
Torlit
Corriol petit

Burhinus oedicnemus
Charadrius dubius

F. Scolopacidae
Becadell comú

Gallinago gallinago

Xivitona

Actitis hypoleucos

F. Sterninae
Fumarell carablanc
Fumarell negre

La Salida-riu Fluvià
Puig de Sant Martirià

Data 2

23/05/05
01/04/05

10/04/05

Observadors
CFQA
CFQA, EPMA, JBXC, JXXA
CFQA
AJOA, CFQA, XVPA, JPSA
XVPA
CFQA
JMGA

Comentaris
Volant a sobre la riba de Maià.
Volant prop del riu.
Una parella vista junta o per separat.
Mascle direcció al Fluvià.
Sobre la riera Canaleta.
Menjant gallines.

Volant baix.
Aturat sobre la platja.

Diversos cantant.
Primera observació prenupcial.

1-2
1
1
2
35
1

AP
AP
EB
VI
EB
EB

La Cuaranya
Les Anglades
Caseta de fusta
La Cuaranya

22/03/05
16/04/05
13/04/05
22/04/05
10/05/05
16/05/05

Chlidonias hybridus
Chlidonias niger

2
1
1

EB
EB
EB

Zona nord

12/04/05
03/05/05
29/05/05

F. Strigidae
Xot

Otus scops

Mussol comú
Gamarús

Athene noctua
Strix aluco

1
2
1
1

EB
EB
CA
EB

Estanyols de Can Cisó
Mirallac-Club Natació
Al costat de les escoles
Mas Herbeig

12/04/05
03/05/05
17/05/05
05/05/05

F. Apodidae
Ballester

Apus melba

1
1

IF
PO

Mata

17/04/05
25/05/05

CFQA, EPMA, GGTA, JPXA
MCXA

F. Coraciidae
Gaig blau

Coracias garrulus

1

PE

Parets de Dalt

24/05/05

PGBA

F. Picidae
Picot garser petit

Dendrocopos minor

2

EB

Estanyol de Can Cisó

13/04/05

F. Hirundinidae
Oreneta vulgar

Hirundo rustica

1

EB

Zona nord

18/03/05

CFQA

F. Motacillidae
Cuereta groga

Motacilla flava

1 FA
1 PM

17/04/05
17/04/05

CFQA, EPMA, GGTA, JPXA
CFQA

F. Turdidae
Pardal de bardissa
Rossinyol
Bitxac rogenc

Prunella modularis
Luscinia megarhynchos
Saxicola rubetra

3 EB
1 EB
1 PM
1 CR
1 PM
1 EB

Als camps
Dipòsit de l'aigua
Als camps
La Draga

20/03/05
14/04/05
17/04/05
01/05/05
11/05/05
20/03/05

CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA
CFQA

Últims exemplars hivernants.
Primera observació de l'any.
En migració.
En migració.
En migració.
Última observació hivernal.

CFQA
CFQA
CFQA

Primers cants de l'any.
Mascle marcant territori cantant.
Anellat a la Cuaranya.

Anellat a la Puda.

Els Amaradors

23/05/05

10/05/05

CFQA
CFQA, JMGA, PCSA
PFLA
CGPA

Tord ala-roig

Turdus iliacus

Acrocephalus scirpaceus
1
Acrocephalus arundinaceus 1
Sylvia cantillans
1

EB
EB
EB

El Vilar
Torre de rem
La Cuaranya

27/04/05
03/05/05
14/04/05

F. Muscicapidae
Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

PO
VI
AP

Pujarnol
Les Anglades

09/04/05
22/04/05
20/05/05

ARVA
CFQA
CFQA

Fageda de la Font

08/05/05
16/05/05

CFQA
CFQA, JBXC

1
2
1

Atropellat a la carretera.
Entre falciots.

Sobre uns fils de llum al costat de la carretera.

CFQA

F. Sylviidae
Boscarla de canyar
Balquer
Tallarol de garriga

12/05/05

Primers cants de l'any.
Cantant a la zona urbana.

Primera observació prenupcial.
Carretera d'accés a l'Illa de Fares.
Un juvenil de l'any anterior.

Primera observació prenupcial.

F. Paridae
Mallerenga petita
Parus ater
Mallerenga carbonera Parus major

2 PSN
31 EB

F. Oriolidae
Oriol

Oriolus oriolus

1

AP

26/03/05

JLSA

F. Laniidae
Capsigrany

Lanius senator

1

PE

26/05/05

AJOA, CFQA

Sobre uns fils al costat de la carretera.

F. Corvidae
Gralla

Corvus monedula

3
1

BA
AB

Església Santa Maria

05/04/05
11/05/05

CFQA
AJOA, CFQA

Un exemplar a finals de maig.

F. Fringuillidae
Passerell comú
Pinsà borroner

Carduelis cannabina
Pyrrhula pyrrhula

2
1

AP
EB

Camps inundats
Amaradors

16/04/05
21/03/05

CFQA
CFQA

1

BA

Pl/ Pau Casals

18/05/05

ARB, MRB

1

CA

Cal Sereno

05/04/05

CSER

ALTRES ESPÈCIES D'ANIMALS
Papallona de Graells Graellsia isabelae
Gat salvatge

Felis sylvestris

25/05/05

Polls anellats a les caixes niu.
Primera observació de l'any.

Femella. Última observació hivernal.
Un mascle mort a la plaça darrera el
Museu Darder.
Una espècie molt escassa a la comarca.

Observadors: AJOA: Anna Julià i Olivé; ARB: Aniol Roura Bassols; ARVA: Albert Ruhí i Vidal; CFQA: Carles Feo i Quer; CGPA: Carles González Peix; CSER: Propietari
de Cal Sereno; DBMA: Dani Boix Masafret; DPCA: Dolors Pinatella Casadevall; ECXA: Elena Constants; EDXA: Helena Dehesa; EPMA: Enric Planas Mateu; GGTA:
Georgina Gratacós i Teixidor; HBXA: Hortènsia Belmonte; IPXA: Ioli Puigdevall; JBXC: Jordi Burch; JLSA: Joan Luengo i Sala; JMGA: Josep Mª Massip i Gibert; JPSA:
Joan Pontacq i Seguranyes; JPXA: Jaume Planas; JRXA: Josep Rost; JVFA: Jaume Vila Frigola; JXXA: Joan; MCXA: Mariona Callís; MGXB: Montse Geli; MGXD: Mercè
González; MHVA: Mar Hereu Vila; MLXA: Mike Lookwood; MPCA: Miquel A. Pérez-De-Gregorio Capella; MRB: Marçal Roura Bassols; MVXA: Mario Vilchez; NTXA: Narcís
Tubert; NVCA: Neus Vila Cruells; PCSA: Pilar Castel Soler; PFLA: Ponç Feliu i Latorre; PGBA: Panta Gómez Boada; PGXA: Pablo Garcia; XVPA: Xavi Vila i Portella.
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Declaració de Tortosa
Per una nova cultura del territori
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Constatem que els Països Catalans són un territori privilegiat pels seus valors paisatgístics, naturals i culturals que cal conservar i
gestionar per assegurar la nostra qualitat de vida, la de les generacions futures i la memòria històrica.
Tanmateix, el model socioeconòmic imperant seguix comportant un greu desgavell territorial, econòmic, ambiental i social. Continuen
les agressions generalitzades a causa de l’especulació i la planificació inadequada del territori.
Constatem amb preocupació la voracitat especuladora amb la qual són tractats el territori i la resta dels recursos naturals al País
Valencià i exigim la immediata substitució de la llei d’urbanisme actual per una altra, respectuosa amb la utilització racional del territori,
sota estrictes controls públics, amb criteris transparents, participatius i democràtics. Demanem també la retirada del transvasament
Xúquer-Vinalopó per ser incompatible amb la Nova Cultura de l’Aigua.
Igualment denunciem la situació de les Illes, especialment Mallorca, que patixen una greu transformació a mans de les empreses
urbanitzadores i constructores encoratjades pel govern del PP. Exigim la retirada del pla de carreteres que esquartera el territori en
benefici de les noves urbanitzacions.
A la Catalunya Nord, donem suport a la lluita contra la línia de molt alta tensió i demanem que es respecte la voluntat popular que
s’ha posicionat majoritàriament en contra del projecte. A la Franja de Ponent, demanem la coordinació entre administracions competents
i que s’afronten els greus dèficits en la gestió ambiental d’este territori.
Els i les participants i membres de les entitats i plataformes que ens hem reunit a Tortosa el 27, 28 i 29 de maig de 2005, en la 19a
Trobada Ecologista i de Plataformes en Defensa del Territori dels Països Catalans, reconeixem com a pròpies les diferents lluites i volem
reclamar de manera conjunta a Catalunya:
1. L’aplicació de la legislació vigent sobre espais naturals per garantir la seua conservació i l’establiment de les connexions ecològiques
per a garantir la seua biodiversitat. Reclamem l’aprovació inicial immediata del Pla Territorial Sectorial de les Connexions Biològiques i
Paisatgístiques i l’aplicació de mesures cautelars que impedisquen la destrucció d’estos espais, en compliment del Pacte del Tinell.
2. L’aprovació i tramitació a Europa de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000 que incloga la totalitat d’espais de major vàlua
ecològica del país, desvinculada de pressions polítiques i interessos econòmics.
3. En la planificació territorial supramunicipal de Catalunya considerem imprescindible el càlcul previ de la capacitat de càrrega del
territori segons els balanços d’aigua, energia i residus. La redacció i elaboració dels planejaments territorials ha d’anar acompanyada
de l’adopció de mesures cautelars abans de la seua execució.
4. Exigim la redacció i aprovació d’una llei integral del litoral coordinada entre els Departaments
de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient que garantisca la protecció d’esta franja
litoral. Demanem també que es desenvolupen mesures per a la protecció de la franja prelitoral.
5. Exigim la redacció i aprovació del Pla Territorial Sectorial Agrari, segons els acords del pacte
del Tinell.
6. La definició d’una política forestal que garantisca la funcionalitat ecològica dels boscos i el
seu aprofitament.
7. Conservar el paisatge com a element clau de la identitat col·lectiva aplicant el Conveni Europeu
del Paisatge.
8. Introduir en la definició de la política econòmica criteris derivats de l’ús racional i sostenible
dels recursos.
9. La implantació de la Nova Cultura de l’Aigua basada en l’eficiència, l’estalvi i la reutilització
que assegure recuperar els nostres rius i aqüífers. Denunciem l’ús il·legítim de l’aigua en camps
de golf.
10. Un canvi en el model de gestió dels residus del Departament de Medi Ambient que continua
els errors dels anteriors governs de la Generalitat. Rebutgem les grans instal·lacions de transferència
de residus no seleccionats (Ecoparcs) que ocasionen greus conflictes territorials. Cal una política
de prevenció i recuperació dels recursos i garantir que els ajuntaments complisquen la Llei Reguladora de Residus. Proposem l’aprovació
d’una Llei de Prevenció de Residus de Catalunya.
11. Un canvi cap a un model energètic eficient equilibrador del territori, basat en l’estalvi i l’aplicació de les energies renovables
respectant els espais naturals, culturals i paisatgístics. Rebuig a les previsions del Pla de l’Energia 2006-2015 de Catalunya. Demanem
un programa de tancament de les centrals nuclears. En matèria de planificació territorial, cal acostar els centres de producció d’energia
als llocs de consum.
12. La definició d’un model de mobilitat que garantisca la màxima eficiència energètica i que minimitze l’ocupació del territori tot
fomentant el transport públic i el transport de mercaderies per ferrocarril.
13. Que s’aplique el Principi de Precaució en la política industrial tot incentivant l’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles. Cal
una major prevenció, eficàcia i rigor en el control de les emissions contaminants. Exigim una major qualitat i freqüència de la inspecció
pública i rigor en les sancions.
14. Tenir en compte en la normativa reguladora d’infraestructures elèctriques i d’altres que ocasionen camps electromagnètics, les
distàncies necessàries per tal de previndre efectes perjudicials per a la salut de les persones i el medi. Qualificació dels aparells elèctrics
i telèfons mòbils segons el seu nivell d’emissió de radiacions.
15. La retirada immediata del projecte de Decret de Coexistència entre conreus OGM (Organismes Genèticament Modificats) i
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conreus no OGM, i que Catalunya siga declarada zona lliure de transgènics, iniciant un debat públic per desenvolupar un model
agroecològic de producció i de consum.
16. La política de compres de l’administració pública hauria de prioritzar l’adquisició de béns i serveis produïts sota criteris ambientalment
i socialment correctes i sostenibles (CPAC). Demanem que l’administració promoga estos criteris en empreses i particulars.
17. Un canvi urgent en el sistema de finançament dels ajuntaments que elimine la dependència excessiva dels ingressos derivats
de la construcció, de les requalificacions i del consum del territori.
18. La creació de jutjats especialitzats en matèria ambiental. Potenciar les fiscalies de medi ambient. Exigim la defensa dels valors
i drets mediambientals dels ciutadans i ciutadanes d’acord amb el mandat constitucional.
19. Que es garantisca la participació ciutadana, tant en la planificació com en la presa de decisions que afecten el territori, si es
vol avançar realment cap a un model realment democràtic. Considerar l’aplicació de mecanismes reals i efectius de democràcia participativa
respecte les polítiques europees que impliquen un fort impacte territorial.
20. Finalment, denunciem les contínues pressions i amenaces que patixen algunes persones activistes mediambientals que s’oposen
als projectes agressius envers el territori i que són una vulneració dels drets democràtics més elementals.
El conjunt dels i les participants de les trobades, a qui ens motiven problemes territorials diversos i alhora tenim molt clar que
participem en la mateixa lluita, constatem que malgrat els canvis polítics aparents l’assetjament al territori continua sota criteris d’interessos
econòmics gens transparents i ens comprometem a:
• Seguir treballant de forma local per tal de conservar i millorar el territori i la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats, mitjançant
una lluita pacífica i el foment d’informació i conscienciació social. Demanem a les administracions pertinents el compliment i l’adequació
de la legislació vigent, la creació de mecanismes de participació social, que tinguen en compte les moltes inquietuds que manifesta en
este moment la societat civil i que desvincule el progrés dels interessos especulatius i del clientelisme polític.
• Reforçar les xarxes de comunicació, debat i suport entre les entitats per fer palesa la problemàtica global i per consolidar la unitat
d’acció d’àmbit nacional. Per tal de fomentar l’autoformació i l’intercanvi d’experiències s’organitzaran noves trobades en el futur.
• Seguir proposant alternatives a l’actual model imposat.
• Treballar per a que la societat prenga consciència de la situació ambiental actual i s’implique en les diverses reivindicacions.
Tortosa, maig 2005

Georgina Gratacós

Notícies
Activitat al riu Fluvià. El

Activitat Descobreix l’Estany de nit-Projecte Fes-tae la nit.

diumenge 17.4.2005 vam fer

Durant aquesta sortida de Limnos adreçada als joves d’entre 15 i

una visita al tram de riu que

30 anys, es va fer una visita nocturna al Pla de Martís, en lloc de

tenim adoptat a l'Illa de Fares.

la prevista inicialment. A part de gaudir del cel estrellat i de la

Es va realitzar una penjada de

immensitat nocturna de l’espai vam poder observar la presència

caixes niu a la zona i l'habitual

d’amfibis cantant i també caminant, per la zona. Hi vam veure gripau

activitat d'inspecció de la

corredor, gripau d’esperons i gripauet. També vam escoltar el cant

qualitat de l'aigua; una pesca

d’ocells d’hàbits o costums nocturns, en aquest cas el cant del

de macroinvertebrats i la

rossinyol, i també el del torlit. Esperem poder repetir l’activitat un

valoració de l'estat de la

altre any.

vegetació. Aquesta activitat,
que realitzem dos cops l'any,
està inclosa dins el Projecte
Rius d'abast nacional. Pel que
fa als resultats, cal valorar la

bona qualitat de l’aigua, amb la presència de nombrosos
macroinvertebrats i una densa vegetació de ribera. Un cop més la
natura ens ha sorprés amb la ràpida recuperació del riu després
de la contaminació per fuel justament d’ara farà un any.

Projecció de l’Audiovisual “Entre llum i ombres” d’en Narcís
Rubio i la Marta Palmada de l’Ateneu Naturalista de Girona. Ens
van explicar com van obtenir les fantàstiques imatges de fauna del
riu Ter a Sant Julià de Ramis i vam gaudir moltíssim amb les
interessants visions del comportament d’espècies com ara un
martinet de nit netejant-se el plomatge, uns polls de duc aprenent
a volar, uns abellerols aparellant-se o fent una egagròpila, o les
curioses evolucions de les tortugues d’aigua. Un membre de l’Ateneu
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ens va explicar el que fan des d’aquesta associació juvenil naturalista

l’agricultura i la ramaderia i pèrdua del potencial turístic serien les

i cultural a la ciutat de Girona i vam acabar tots molt engrescats

seves conseqüències.

per coneixer més coses del món de la natura que tenim més propera.

El mes de setembre es preveu realitzar una manifestació a Barcelona
convocada per la Plataforma No a la MAT on participarà gent de

Limnos s’adhereix a la Plataforma No a la MAT. El mes de març

tots els territoris que poden resultar afectats per la línia.

Limnos es va adherir a la Plataforma No a la Molt Alta Tensió que
s’oposa a la construcció d’una línia de 400.000 volts entre Sentmenat,
Bescanó i Baixàs (Catalunya Nord). La Plataforma està integrada
per diverses entitats ecologistes de les comarques de Girona i
Barcelona, com Salvem l’Empordà, Salvem les Guilleries, la
Plataforma en Defensa de l’Alta Garrotxa o l’Associació de
Naturalistes de Girona.
La Plataforma s’oposa a la línia transpirinenca perquè ens aboca
a un model energètic completament insostenible basat en la producció
massiva d’energia en pocs llocs i el seu transport a llarga distància
envers la generació energètica d’origen nuclear procedent de l’Estat
francès i endarrerirà l’aplicació d’un model alternatiu que, basat en
la generació d’energia renovable en llocs propers al consum, evitaria

Carles Feo

fins al consum. La seva construcció suposarà la dependència futura

la necessitat de grans línies de transport. Hi ha alternatives per
assegurar el consum energètic de les comarques gironines a través
de la millora de les línies existents i, tal com reconeix la companyia
elèctrica francesa RTE, aquesta no és necessària per al TGV, ja
que n’hi ha prou amb 220.000 volts.
El traçat més probable de la línia sembla ser Sentmenat-VicBescanó-Figueres-Frontera francesa-Baixàs tot i que en les últimes
setmanes s’ha especulat amb la possibilitat del traçat SentmentatVic-Coll d’Ares-Baixàs. No obstant encara que es realitzés aquest
últim traçat la Direcció General d’Energia del Govern de la Generalitat
manté que es mantindria el tram entre Vic i Figueres per subministrar
energia al TGV, de tal manera que la línia continuaria afectant el
Pla de l’Estany.
A la nostra comarca, segons un document de Red Eléctrica Española
al qual ha tingut accés la Plataforma No a la MAT, el traçat
transcorreria lleugerament per l’oest del TGV entre Vilademuls i
Olives, en un recorregut més o menys paral·lel a la via. A partir de
llavors s’endinsaria una mica més a la comarca passant a prop dels
nuclis de Santa Llogaia del Terri, Ravós del Terri, Riudellots de la
Creu i Sant Martí de la Mota per anar a cercar la central
transformadora de Bescanó.
Aquest traçat suposaria una nova ganivetada sobre el Terraprim,
un dels sectors més bells de la nostra comarca, on s’intercalen
harmònicament boscos, camps de conreu, rieres i petits nuclis
històrics. Torres de fins a 90 metres d’alçada, amplades de 40
metres i bases de 400 m2 provocarien un gravíssim impacte sobre
un territori que resultarà afectat també pel TGV. Risc per a la salut
humana derivat dels camps electromagnètics, impacte sobre

Aigües negres a la riera Canaleta. El dilluns 18 d'abril, la riera
Canaleta baixava de color negre. Limnos va trucar als agents
forestals i a l’Ajuntament de Banyoles per fer-ho saber. Les aigües
negres provenien del col·lector que recull les aigües de l'Estany i
les porta a la riera Canaleta, entre Mas Palau i el barri de Canaleta.
Dies després Limnos va saber com i perquè s’havia produït aquella
situació. Intentant solucionar els problemes crònics d’aigües residuals
a la riera Canaleta, una empresa de neteja havia injectat aigua a
pressió al tub col·lector i al clavegueram. Amb aquesta actuació es
va remoure tota la matèria orgànica i els llots accumulats a dins el
conducte. La voluntat era de netejar el col·lector i arreglar
definitivament els problemes de la Canaleta. Resultat d’unes obres
antigues, el col·lector d’aigües havia entrat en contacte amb la
claveguera i s’estava produïnt un traspàs d’aigua de la claveguera,
que s’havia tapat, cap al col·lector. L’aigua residual, en lloc de baixar
per la claveguera, anava pel col·lector. Un cop es van fer les obres
per tapar el forat, l’empresa va fer l’actuació de neteja per
desembossar la zona i solucionar definitivament el problema. Dies
després la riera Canaleta recuperava el color transparent de les
aigües.
Malgrat això, amb el pas de les setmanes, i després de diverses
visites a la mateixa zona, hem observat que encara hi ha un petit
cabal d’aigua residual que baixa pel col·lector. Encara hi ha o filtració
d’aigua residual d’una claveguera al col·lector o una connexió directa
d’aguna casa o bloc de pisos. De fet tota la zona és un compendi
de mala execució urbanística i s’han fet multitud d’obres que han
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connectat malament l’aigua residual, que en lloc d’anar a la

realitzin barreres per a amfibis per evitar que travessin la carretera.

claveguera baixa pel col·lector. També a la zona de Mas Palau hi

Des de Limnos pensem que el creixement urbanístic del Pla de

ha algunes cases encara sense connexió al clavegueram i que

l’Estany hauria d’estar regulat mitjançant un Pla director territorial,

aboquen directament a la capçalera de la riera. No només existeix

tal com succeirà ben aviat a l’Alt i Baix Empordà. Mentre aquest

aquest punt negre a la Canaleta. Cent metres més avall, just al

pla no estigui elaborat cal evitar projectes urbanístics que suposin

costat del pont d’accés al barri de Canaleta des del Monestir, hi ha

un creixement tan gran en un període tan curt de temps, i cal apostar

una altra canalització que aboca aigua residual a la riera, deixant

per un creixement que respongui únicament a les necessitats de

la llera de color gris al seu pas pel barri de Can Puig. Els abocaments

creixement endògenes de cada municipi.

s’han posat en coneixement de la regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Banyoles i esperem actuacions properes per posar
una solució definitiva al problema.

LIMNOS demana la modificació del Pla Parcial “Ciutat Jardí”
de Melianta, a Fontcoberta. El mes de juny Limnos va presentar
al·legacions al Pla Parcial urbanístic “Ciutat Jardí” de Fontcoberta,
habitatges en un termini de quatre anys. Per Limnos es tracta d’un
creixement desmesurat que es realitzarà en un període de temps
molt curt i que pot ocasionar importants impactes socials, ambientals
i paisatgístics que no han estat avaluats de manera suficient. Cal
tenir en compte que la seva execució suposarà esgotar les previsions

Georgina Gratacós

situat al nord del nucli de Melianta, que suposa la creació de 241

de sòl urbanitzable residencial per la qual cosa ens temem que en
un termini curt de temps caldrà revisar de nou el Pla d’Ordenació

Limnos promou la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional

Urbanística Municipal (POUM) i crear més sòl residencial. D’altra

dels recs de Banyoles i el seu patrimoni associat. El mes de

banda considerem que no es pot plantejar un projecte d’aquest

juny, Limnos va demanar a la Direcció General de Patrimoni Cultural

tipus quan Fontcoberta encara no disposa de cap estació depuradora

de la Generalitat de Catalunya que declari com a bé cultural d’interès

d’aigües residuals (EDAR) que garanteixi el sanejament de les

nacional la xarxa de recs de Banyoles i el patrimoni associat al seu

aigües que actualment s’aboquen al Garrumbert. D’altra banda el

ús agrícola i industrial. Limnos ja havia mantingut amb anterioritat

projecte afecta zones d’interès natural com la zona forestal del

una reunió amb el delegat de Cultura a Girona, Josep Quintanas,

nord-est del sector, els peus d’alzina que es troben al marge del

que veia amb bons ulls aquesta declaració. També s’ha informat

rierol situat al nord i s’afectaria lleugerament la superfície d’especial

a l’Ajuntament de Banyoles, de qui esperem el màxim suport

protecció de l’Espai d’Interès Natural del Clot d’Espolla.

possible, sobre aquesta iniciativa.

Per tot això Limnos ha presentat 5 al·legacions al Pla Parcial. En

La construcció dels recs de Banyoles data del segle IX, quan una

la primera es demana que es condicioni el desenvolupament de la

comunitat de monjos benedictins es va establir a la plana de llevant

urbanització a l’entrada en funcionament de la depuradora. En la

de l’Estany, fins aquell moment una zona d’aiguamolls producte del

segona que es redueixi significativament el nombre d’habitatges

desguàs natural de l’Estany. La xarxa de recs, de 33 quilòmetres

per protegir el rierol i la zona boscosa situats al nord del sector, fet

de llargada, ha estat utilitzada des de llavors per a usos agrícoles

que podria ser compensat amb una major densificació d’alguna

i industrials.

àrea. En tercer lloc es proposa que es realitzi un calendari de

Els recs tenen uns valors sociopaisatgístics, historicoculturals i

construcció per etapes per tal d’aconseguir que el desenvolupament

naturals molt importants però l’estat de degradació de bona part

total del pla parcial s’assoleixi en un termini de temps molt més

del seu traçat dificulta que pugui desenvolupar les seves

llarg del que està previst per tal que pugui ser digerible pel municipi.

potencialitats. La declaració de bé cultural d’interès nacional ha de

En quart lloc es demana la modificació de la rotonda d’accés a la

permetre avançar en la preservació i valorització d’aquesta xarxa

urbanització des de la carretera de Fontcoberta a Esponellà per tal

i el patrimoni vinculat al seu ús agrícola i industrial.

que no s’afecti l’espai PEIN. Finalment la darrera al·legació proposa

La declaració de bé cultural d’interès nacional ha de permetre

que en el vial principal situat a la part nord de la urbanització es

protegir les últimes zones d’hortes vinculades a la xarxa de recs
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de Banyoles, entre les quals destaquen les hortes de Sota Monestir

amb CO2, la contaminació acústica i la contaminació lumínica són

i Guèmol, actualment catalogades com a sòl urbanitzable.

evidents. Però, a més, una autovia és una barrera no natural que

Després d’haver rebut la petició per part de Limnos, la Direcció

fragmenta el territori, impedint o dificultant el trànsit d’una banda

General de Patrimoni Cultural ha de decidir si inicia l’elaboració

a l’altra tant a les persones com a la fauna; i que expulsa del seu

d’un expedient que contingui informes històrics, arquitectònics,

sí determinats vehicles, com bicicletes, que fins ara podien fer un

arqueològics i artístics. Aquest fet comportaria l’aplicació immediata

ús lliure de la carretera existent. I tot això a qui interessa? A una

i provisional del règim de protecció establert per als béns culturals

economia al servei de les grans empreses, que necessiten de grans

que ja han estat declarats d’interès nacional. Un cop hagi estat

infraestructures viàries per transportar les mercaderies des de llocs

elaborat l’expedient el Govern de la Generalitat decidirà, a proposta

de producció cada cop més llunyans. L’A-26 comença el seu

de la consellera de Cultura, si declara finalment el bé cultural

recorregut a Port Bou, a la frontera amb França, i continua des de

d’interès nacional.

Besalú cap a Olot i des d’allà pel túnel de Bracons cap a Vic, on

Els elements que es demana que s’incloguin al Bé Cultural d’Interès

es troba amb l’Eix Transversal, que condueix cap a Lleida i cap a

Nacional són els 33 quilòmetres de xarxa de recs i el seu patrimoni

l’interior de l’Estat espanyol.- Tot plegat per afavorir el gran negoci

associat (ponts, parets de travertí, rentadors, caminets que voregen

de la construcció i el finançament de grans infraestructures viàries.

el rec...), 4 espais d’hortes (Sota Monestir, Can Castanyer, Guèmol

Entre tots i totes podem aturar aquesta bogeria!

i Mas Riera) i 14 elements de patrimoni industrial.

L’Escola de Natura de Banyoles ha presentat el joc Tresquis
No a l’Autovia A-26 entre Figueres i Besalú. Després de molts

de descoberta dels valors naturals de la comarca . El joc ha

anys d’un relatiu aïllament de les comarques del nord de Catalunya

estat realitzat per encàrrec de l'empresa AMSA amb motiu de la

i d’una deficient comunicació per carretera entre aquestes i la resta

celebració del seu centenari. Inclou un joc de cartes amb fotografies

del territori català, hem assistit durant els darrers 10-15 anys a una

d’espais naturals o indrets d’interès de la comarca i un altre joc

millora important de la xarxa de carreteres. Malauradament, no ha

amb espècies de fauna i flora local. Una altra iniciativa positiva per

estat acompanyada d’una potenciació —ans el contrari—
de la xarxa de transport públic.
Una vegada millorada la xarxa de carreteres, assistim
aquests últims anys a una febre constructora de noves
carreteres o d’ampliació de les ja existents, que en moltes
ocasions no responen a les necessitats dels pobles pels
quals transcorren. Aquest és el cas del projecte d’autovia
A-26. Fa poc més de deu anys que es va construir la
N-260, per unir les poblacions de Besalú i Figueres. És
una carretera sense problemes de saturació ni de
retencions, amb un trànsit diari —segons l’informe oficial
del “Ministerio de Fomento”— de 8.000 vehicles, dels
quals uns 800 són camions. Es preveu que amb l’entrada
en funcionament de l’A-26 el trànsit pujarà l’any 2007 a

I tu, què fas pel teu
entorn?

Creus en la sostenibilitat com a millor alternativa de futur?
Creus en els valors naturals i paisatgístics del Pla de l’Estany?
Penses que som els ciutadans els que hem de fer el primer pas per
millorar la societat?
Penses que el que podem fer tots i cadascun de nosaltres suma?
Si has contestat sí a totes o alguna d’aquestes preguntes, és que
penses com Limnos. Fes-te soci per col.laborar amb nosaltres.

23.000 vehicles diaris, dels quals uns 5.000 seran
camions. Les previsions arriben fins els 10.000 vehicles
pesants al dia, és a dir, una pujada superior al 1.000%.
L’autovia tindrà 4 carrils i 2 de servei, passant dels actuals
10 m d’amplada a uns 40 m d’amplada, incloent-hi els
carrils de servei.

Els socis de Limnos poden assistir a les reunions de la Junta, aportar
propostes de millora de l’entitat i reben quatre trameses anuals, per
correu, a casa seva, amb la revista “La Llúdriga” i altres informacions
d’interès.
QUOTA D’INSCRIPCIÓ ANUAL

Els impactes d’una infraestructura d’aquestes

Fins a 18 anys: 12 euros

Soci protector: 45 euros (mínim)

característiques sobre el medi ambient, el paisatge i la

Quota normal: 25 euros

Altres: .........euros

nostra salut per l’augment de la contaminació atmosfèrica
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conèixer els valors naturals de la nostra comarca i incrementar

a les zones més properes a les indústries, ja que afirmen que els

l’esperit ecologista dels nens i les nenes, a qui va dirigit el joc i fins

perjudica la qualitat de vida i sospiten que pot tenir substàncies

i tot dels seus pares.

tòxiques. Fa Pudor també va demanar que es controlin les empreses
que no han aplicat a les seves instal·lacions sistemes per evitar les
pudors, ni han redactat un pla específic de tractament. L'alcalde,

L’associació Fa Pudor demana que es controlin les empreses

Pere Bosch, va afirmar que a partir de l'estudi regularan tot aquest

de Banyoles que causen molèsties. Els membres del col·lectiu

tema a través d'una ordenança que permetrà sancionar les empreses

van denunciar que el seguiment d'aquest tema «està aturat», i van

incomplidores (Font: El Punt 31.5.05).

voler saber la qualitat de l'aire que es respira a Banyoles, sobretot

Verd i Negre
NEGRE
ALS AJUNTAMENTS DEL PLA DE L’ESTANY
Un estudi sobre la construcció d’habitatges a la demarcació de Girona ha conclòs que el Pla de l’Estany està molt per sota
de la mitjana de les comarques gironines en la creació d’habitatge plurifamiliar. Entre el 1987 i el 2002, un 50,6% dels
habitatges construïts al Pla de l’Estany eren d’aquesta tipologia, mentre que la mitjana de la demarcació de Girona era
del 61,6%. Es confirma, doncs, la tendència del Pla de l’Estany cap a un model residencial de baixa densitat que comporta
uns grans costos ambientals, socials i econòmics en front del model de ciutat compacta típicament mediterrani.

Activitat

Nom i Cognoms
Adreça

Població

Data de naixement

Telèfon

Professió

e-mail

Dissabte 23 de juliol, a les 5h de la tarda.
Trobada-berenar de socis i simpatit-

Vull rebre informació per e-mail.

zants.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
En/Na

demana al banc o caixa

Que atengui amb càrrec al seu compte núm.:

Un any més, organitzem aquesta activitat
per poder posar en comú els temes que
ens preocupin. Vine a conèixer l'entitat,
com treballem, i a discutir el que s'ha de

els rebuts que li presentarà LIMNOS (Associació de Defensa del
Patrimoni Natural del Pla de l’Estany).
Atentament (signatura)

fer i el que estem fent respecte al medi
ambient al Pla de l'Estany. Ens trobarem
al Parc de la Draga, al davant dels locals
de l'Escola de Natura. El berenar, l’hi posem

Pots portar la butlleta a l’espai de Limnos de l’Escola de Natura
(Passeig de La Draga, 5-7, de Banyoles).

nosaltres.
T’hi esperem!

