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NATURAL

ASSOCIACIÓ DE

DEFENSA DEL PATRIMONI

DEL PLA DE L’ESTANY

AMB LA
COL.LABORACIÓ DE

MOLTS DIES BONS FAN UN ANY DOLENT?
Si enguany hi ha un tema que tothom comenta, i ja d’abans de la temporada d’estiu, és
el de la sequera que estem patint arreu de Catalunya des de fa ja molts mesos. Els serveis
informatius i la gent del carrer en parlen contínuament, justificant-la per la manca de pluges.
I és evident, ja que les dades meteorològiques ho confirmen, que l’escassedat de pluges que
venim patint des de fa ja massa temps té molt a veure amb l’escassedat d’aigua. Malauradament,
és molt senzill donar la culpa a la situació climatològica, obviant tots aquells aspectes en què
les accions humanes col.laboren en aquesta manca d’aigua.
Així, mentre que pel carrer s’acusa ara l’actuació de les administracions, ara la despesa
excessiva d’aigua per a agricultura, a casa ens dutxem cada dia, reguem el jardí o, a l’estiu,
ens banyem tranquil.lament a la piscina per fer passar la calor.
I és que el fet que escassegi l’aigua no només és conseqüència de la manca de pluges,
sinó de l’ús que fem de l’aigua. No tenen sentit expressions com “mai havia passat una cosa
així”. Caldria tenir en compte factors molt importants que provoquen l’escassedat d’aigua,
parlant a nivell de Catalunya, com són que la població humana de principis del segle XXI és
extremadament superior a la que hi havia a principis del segle XX. O que l’aigua corrent és
a totes les cases, a l’abast de tothom, només des de fa una cinquantena d’anys. O que,
evidentment, fa cent anys no hi havia ni un camp de golf a Catalunya, i que la proliferació
de granges productores de purins no havia encara començat, i que no hi havia subvencions
de les administracions per transformar els camps de secà en regadiu.
A un altre nivell, també s’ha de saber valorar per quines raons l’Estany de Banyoles ha
estat més buit que habitualment. No ha estat només per la manca de pluja. Hi ha altres factors
molt més importants que provoquen aquest descens de nivell. El principal és que l’aigua, que
prové de corrents subterranis, ha de recórrer un llarg camí des de l’Alta Garrotxa. Un camí
ple d’obstacles. Totes les construccions, urbanitzacions, zones industrials i camps de regadiu
amb pous que es construeixin entre l’Alta Garrotxa i l’Estany afecten el volum d’aigua que
hi arriba, com poden afectar a la seva qualitat els abocaments de purins en aquest mateix
tram. A més a més, de la que hi arriba se n’extreu un volum considerable perquè la població
de Banyoles i altres municipis de la comarca pugui obrir les aixetes de casa seva per dutxarse, regar el jardí o banyar-se a la piscina. L’estany intermitent d’Espolla, per exemple, s’omple
menys sovint aquests darrers anys. Què passarà quan es dupliqui la població de Melianta
després de construir les 300 cases previstes en el projecte que s’ha redactat fa pocs mesos?
Es quedarà Fontcoberta sense el seu màxim atractiu i sense els Triops?
Però no només és aprofitada l’aigua abans no arribi a l’Estany o la que hi fa estada; també
s’utilitza la que surt pels cinc recs que en mantenen el nivell estable des de l’Edat Mitjana. I
aquest estiu alguns d’aquests recs han baixat molt més buits que altres anys. Fins i tot, s’han
arribat a assecar, cosa que ni els més vells del poble diuen recordar. Una altra vegada, hi
ha hagut molts factors que hi han contribuït, com talls causats per obres (vegeu l’apartat de
Notícies), però també la manca de manteniment d’aquests recs, no només per acumulació
de dècades de llods en alguns trams, sinó també perquè la manca d’un pla de gestió provoca
un descontrol total dels veïns que n’utilitzen l’aigua, i que fan el que faci falta per aconseguir
regar, manipulant parets i ramals dels recs.
Només cal recordar que l’ús de l’aigua dels recs és molt inferior ara que quan hi havia més
horts i moltes indústries l’utilitzaven sense problemes per adonar-se que hi ha alguna cosa
que no rutlla. També ens hauria de fer reflexionar el fet que el ruixat de mitjans d’agost va
omplir de cop alguns d’aquests trams buits, i no precisament d’aigua procedent de l’Estany.
Els recs de Banyoles tenen moltes funcions, i s’haurien de gestionar en funció d’aquestes.
En definitiva, que el temps sol ser una bona excusa per iniciar una conversa, però no el
podem considerar responsable de la mala gestió humana dels recursos naturals.
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Biblioteca de Limnos.
Donació del senyor Salvador Maluquer
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Fa alguns anys, Salvador Maluquer, de Barcelona, va fer donació a Limnos de diverses publicacions relacionades amb
les ciències naturals, bàsicament editades per la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) i l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC). El passat mes de maig, va fer una nova aportació de més de 50 volums de llibres i publicacions periòdiques a la
nostra biblioteca que completen aquella primera donació, ja que en alguns casos es tracta de volums de les mateixes
col.leccions. Podem destacar la col.lecció, des dels anys 50 del segle XX fins a 1995, de la revista “Ardeola”, editada per
la Sociedad Española de Ornitología, clau per als aficionats a les aus.
Donades les especials circumstàncies actuals de Limnos, en què ens trobem situats en uns espais temporals fins la
finalització de les obres del Museu Darder, ens hem vist obligats a no incorporar aquests volums a la nostra biblioteca, per
la qual cosa no estan disponibles per a la consulta. Esperem que en un futur pròxim, un cop situats als nous espais, tant
aquestes publicacions com la resta de la biblioteca de Limnos estiguin no sols disponibles per als socis de la nostra entitat,
sinó també per als futurs usuaris del Centre de Documentació que ha d’incloure el nou equipament.
De moment, adjuntem una relació de les publicacions donades enguany pel Sr. Maluquer, a qui aprofitem per agrair la
seva aportació.
LLIBRES
5 Ciències pures i naturals
• Bolòs, Oriol de; Romo, Àngel M. Atles corològic de la flora
vascular dels Països Catalans. Segon volum. IEC. Secció de Ciències
Biològiques. 1991.
• Mestre i Raventós, Pere. Avifauna del Penedès. Institut
d'Estudis Penedesencs. 1981.
• Avutardas. Conservación y gestión del hábitat de la avutarda
en la ZEPA de Las Lagunas de Villafáfila. Zamora, España / Bustards.
Conservation and management great bustard's habitat in SPA of
Villafáfila. Zamora, Spain. Junta de Castilla y León. Consejería de
Medio Ambiente.
• Bernis, Francisco. Claves de paseriformes de España. Catedra
de Vertebrados. Facultad de Ciencias de Madrid. 1965.
• Vives i Balmaña, Maria Victoria. Contribució al coneixement
de la fauna herpetològica de Catalunya. IEC. 1990.
• Castell i Puig, Carles. Ecofisiologia de dues espècies
rebrotadores mediterrànies: l'arboç (Arbutus unedo) i l'alzina
(Quercus ilex). IEC. 1997.
• El cernícalo primilla en la reserva de las Lagunas de Villafáfila
(Zamora). Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente.
2000.
• Mayol, Joan; Aguiló, Cosme. Els tords, aucells d'hivern.
Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. 2002.
• Ballesteros i Sagarra, Enric. Els vegetals i la
zonació litoral: espècies, comunitats i
factors que influeixen en la seva
distribució. IEC. 1992.
• Stanek,
V.
J.
Enciclopedia de las
mariposas. Especies de todo
el mundo. Susaeta, S.A. 1991.
• Font Castell, Xavier. Estudis
geobotànics sobre els prats
xeròfits de l'estatge montà dels
Pirineus. IEC. 1993.
• Hartasánchez/Hutter/Thielcke.
Europa, naturaleza sin fronteras.
Blume. 1991.
• Jou, David; Llebot, Josep Enric
(eds.). Física y vida. Homenatge a

Francesc Salva i Campillo. Fundacio Caixa de Sabadell. 2001.
• Carrillo i Ortuño, Empar; Ninot i Sugrañes, Josep Maria. Flora
i vegetació de les valls d'Espot i Boí. Volum 1. IEC. 1992.
• Heras i Cisa, F. Xavier de las. Geoquímica orgànica de conques
lacustres fòssils. IEC. 1991.
• Murphy, Michael A.; Salvador, Amós. Guia estratigràfica
internacional. Versió abreujada. IEC. Secció de Ciències i Tecnologia.
2001.
• Ylla i Ullastre, Josep. Història natural del lepidòpter Graellsia
isabelae (Graells, 1849). IEC. 1997.
• Jornades d'homenatge a Einstein. IEC. 1981.
• L'anellament científic dels ocells. Què s'ha de fer quan es
troba un ocell anellat? Institució Catalana d'Història Natural.
• Boqueras, Montserrat. Líquens epífits i fongs liquenícoles del
sud de Catalunya. Flora i comunitats. IEC. 2000.
• Hare, Tony. Mundos naturales. Blume. 1995.
• Calduch i Almela, Manuel. Plantes vasculars del quadrat UTM
31S CE01 Els Columbrets. IEC. Secció de Ciències Biològiques.
1992.
• Bolòs i Capdevila, Oriol de; Masclans i Aleu, Margarida.
Plantes vasculars del quadrat UTM 31T CF79 La Llacuna. IEC.
Secció de Ciències Biològiques. 1990.
• Bernis, Francisco. Prontuario de la avifauna española
(incluyendo aves de Portugal, Baleares y Canarias). Ardeola (Tirada
especial).1955.
• Publicacions periòdiques de
la biblioteca del Museu de
Zoologia. Museu de Zoologia.
Ajuntament de Barcelona. 1987.
• Reports de la recerca a
Catalunya. Biologia d'organismes
i sistemes. IEC. 1998.
• Blanché i Vergés, Cèsar.
Revisió biosistemàtica del gènere
Delphinium L. a la península Ibèrica
i a les illes Balears. IEC. 1991.
• Permanyer i Bastardas, Albert.
Sedimentologia i diagènesi dels
esculls miocènics de la conca del
Penedès. IEC.
• Lister, M. The bird watchers
reference book. Phoenix House Ltd.
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1956.
• Carrasco Casaut, J. M. et al. Veneno SOS a la fauna silvestre.
Ecologistas en Acción - Andalucía. 2001.
6 Ciències aplicades
• Río Molas, Pilar del; Roca de Torras, Carme. Apunts
d'orientació de plantes pel jardí. Amics dels Jardins. 2004.
• Ceramiques modernes: caracterització, ciència i tecnologia
dels sòls. Caracterització i interaccions físico-químiques. IEC. 1992.
• Lloyd, Geoffrey E. R. Explorant la ciència antiga. Societat
Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Societat Catalana
d'Estudis Clàssics. 2001.
• Txernòbil i el seu impacte als Països Catalans. IEC. 1990.
9 Història i Geografia. Biografia
• Glick, Thomas F. George Sarton i la història de la ciència a
Espanya. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1990.
• Miscel.lània Pau Vila. Biografia - Bibliografia - Treballs
d'homenatge. IEC. Societat Catalana de Geografia. 1975.
• Primer congrés català de geografia. IIIb. Comunicacions.
Societat Catalana de Geografia. Filial de l’IEC. 1991.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
5 Ciències pures i naturals
• Ardeola. Revista ibérica de ornitología. Volum I (1954) a Volum
42-fascicle 1 (1995), excepte Volum 36-fascicle 2.
• Butlletí de la Institució Catalana d' Història Natural. Secció
de Zoologia. Volum 58 (1990).
• Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. Volum 65
(1997) i Volum 66 (1998).
• La Sitja del Llop. Números 1 i 2 (1991).
• Sessió Conjunta d'Entomologia. Volums VI (1989) i VIII (1993).
• Treballs de la Institució Catalana d' Història Natural. Volum
12 (Fauna malacològica de Catalunya. Mol.luscs terrestres i d'aigua
dolça. 1990) i Volum 14 (Els sistemes naturals de la Vall d'Alinyà.
2004).
9 Història i Geografia. Biografia
• Lauro. Revista del Museu de Granollers. Número 4 (1992).
• Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Volums 24 a
26 (1990-1991) i Volums 45 a 48 (1997 a 1999).

Llibres recomanats
En Blauet i els camins de l’aigua, de Pep Gratacós (text) i Albert
Carrillo (dibuixos). Editat pel Consorci de l’Estany, l’Escola de Natura
de Banyoles i Banyoles Ciutat Educadora. Triar un blauet com a
personatge per aquests contes ha estat una decisió encertada. No
només és un animal d’aspecte molt atractiu i característic de les nostes
zones humides, sinó que permet fer-ne una caricatura tan realista
com simpàtica. A més, pel fet de tractar-se d’un ocell que es capbussa
per atrapar el seu menjar, permet jugar amb la seva facilitat per moure’s
per l’aire i dins l’aigua sense haver de tergiversar la realitat. Els dibuixos
de l’Albert Carrillo no només són divertits, sinó que reflecteixen molt
bé tot el que ens vol explicar aquest segon conte de la sèrie “En Blauet
de l’Estany”, és a dir, l’origen i el destí de les aigües de l’Estany de
Banyoles i la seva conca lacustre. Així, diferents nivells de lectura permeten seguir el recorregut de l’aigua i els usos (bons
i dolents) que en fem els humans. Tot i això, potser hauria estat més oportú no voler incloure tanta informació en un únic
volum, encara que estigui interrelacionada, ja que la densitat de continguts (l’aigua al Pla de l’Estany, la seva potabilització,
el seu bon ús) pot ser contraproduent per a la consecució dels evidents objectius d’educació ambiental del llibre. Tot i això,
caldria aprofitar aquestes publicacions i fer-ne difusió arreu de Catalunya. No només serviria per a una major difusió d’uns
contes que bé s’ho mereixen, sinó també per donar a conèixer aquest fet tan singular que és la nostra conca lacustre arreu
del país.
Per acabar, només un possible nou tema per a un futur conte, un espai ben conegut pels blauets, que hi són abundants:
en Blauet i els recs de Banyoles.
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Citacions de fauna
NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L'ESTANY
DE L’1 DE JUNY AL 15 D’AGOST DE 2005
(La versió completa del noticiari faunístic, amb totes les observacions recollides,
la pots trobar a www.limnos.org)
Les poblacions de fauna estan sotmeses a tota una sèrie
Però no només d’ocells s’alimenten els naturalistes: tenim
de factors, siguin ambientals o antròpics, que provoquen
bones dades pel que fa a invertebrats. Tres han estat les
fluctuacions en la seva dinàmica. En aquest cas, la conjunció
observacions d’escanyapolls, un escarabat molt espectacular,
d’un hivern dur amb un estiu sec ha provocat una important
protegit per les directives europees. Igual d’interessants són
disminució de les espècies animals, vertebrats i invertebrats,
les dades de la libèl·lula Oxygastra curtisii, molt abundant
a nivell de tot Catalunya, i això també s’ha comprovat a
a la riera d’en Morgat, i també d’interès europeu. Segons
casa nostra. Una de les més destacades d’aquest període
alguns experts en odonats (libèl·lules i espiadimonis), l’Estany
és la nidificació comprovada d’una parella de martinet menut
podria ser un dels espais amb més diversitat de la península
amb dos joves a la zona del Vilar, curiosament una zona
Ibèrica en aquest grup. Tampoc ens hem d’oblidar de la
extremadament visitada. L’expansió del picot negre, una
vegetació, que també ha patit de valent la sequera, malgrat
espècie pròpia d’ambients més muntanyencs, ha arribat a
la presència de l’Estany, sempre suavitzant l’ambient. Aquest
casa nostra, i l’hem pogut observar per primer cop a la
estiu s’ha vist un fenomen espectacular, no observat els
comarca. Algunes espècies amb interès especial com el
últims anys: el fons de l’Estany ha estat cobert d’una catifa
torlit, l’arpella vulgar o la fotja han estat
de vegetació aquàtica. En algunes zones,
vistes durant tota l’època de cria als seus
aquesta catifa és d’una alga anomenada
llocs habituals, però de cap de les tres
Najas marina, que punxa lleugerament; en
s’ha pogut comprovar si han fet niu. A
d’altres són caràcies de les quals s’alimenten
finals d’agost ja comença el pas de la
les fotges. Aquesta recuperació de la
migració de tardor i ja s’han vist els
vegetació podria ser deguda a molts factors
habituals estols de cigonyes de cada any,
difícils d’expressar: disminució de la
amb concentracions màximes de 250
presència de carpes i gardins que remenen
exemplars, i un pas constant d’abellerols.
el fons, augment dels nutrients de les aigües
La presència de gaig blau i d’esparver
de l’Estany, baix nivell de les aigües per la
cendrós al Pla de Martís augmenta encara
sequera, cicles periòdics naturals, etc... Cal
més l’interès d’aquest espai per la
estar alerta perquè semblaria que, en les
presència de multitud d’espècies
zones on creix molt la Najas, aquesta ofega
d’ambients agrícoles amb un alt interès Libèl.lula Calopteryx virgo fotografiada a la jonca litoral i crea un coixí tan espès
ecològic. El gran boom de llagostes que a la riera de Can Morgat (Foto: Carles que no hi viuen els peixos.
hi havia pel Pla d’Usall i de Martís ha Feo).
Carles Feo i Quer
alimentat multitud d’ocells aquests mesos.
Del mes de juny destaquen les següents observacions:
Martinet menut (Ixobrychus minutus). Diversos exemplars
cantant a Lió, a la zona de Can Morgat i als Desmais durant
tot el mes (CFQA).
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax).1 ex. a l'estanyol de
la Cendra el 9/6/05 (CFQA, CGPA, QVSA).
Martinet blanc (Egretta garzetta). 3 exs. a Les Anglades a
Vilert el 1/6/05 (ECXA, EDNB). 1 ex. vist a Vilert, al riu Fluvià
el 7/6/05 (CGPA).
Agró roig (Ardea purpurea). 1 ex. a l'estanyol Nou d'en Cisó
el 16/6/05 (ARXA, SRXA, XVPA).
Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 1 ex. femella volant al
costat la carretera del Pla de Martís el 11/6/05 (CFQA) i el
20/6/05 (AJOA).
Cames llargues (Himantopus himantopus). 1 ex. al sud de
l'Estany, parat a la riba, el 8/6/05 (JVFA).
Gavià argentat (Larus michahellis). 1 Poll de gavià argentat
a sobre un bloc de pisos de la Vila Olímpica. Els propers
dies s'elimina el poll. Primera cita de reproducció a la ciutat
de Banyoles, el 28/6/05 (PGXA).

El més de juliol, tot i ser calorós també dona bones
observacions:
Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. femella al Vilar
el 4/7/05 i 2 exs, el 7/7/05 (CFQA). 1 ex. a la zona d'arribada
de rem a Lió el 31/7/05 (BGEA).
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 3 exs. volant sobre
l'Estany direcció el Fluvià el 11/7/05 (CFQA).
Agró roig (Ardea purpurea). 2 exs. a l'Illa de Fares al balcar
de la riba de Maià el 14/7/05 (CFQA).
Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 1 ex. mascle a la zona
de Les Llacunes el 2/7/05 (CFQA, XVPA). 1 ex. femella al
Pla de Martís el 14/7/05 (CFQA).
Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 2 exs. a l'Illa de Fares a
la Garrotxa el 21/7/05 (CFQA).
Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a Les Anglades a Vilert el
2/7/05 (CFQA, XVPA). 1 ex. sobre una palanca de fusta a
Lió el 10/7/05 (CFQA).
Xivitona (Actitis hypoleucos). 2 exs. a la resclosa del mig
de Martís al riu Fluvià el 2/7/05 (CFQA, XVPA). 4 exs. als
Desmais el 21/7/05. 1 ex. volant davant la riera de Can
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Morgat el 27/7/05 (CFQA). 8-10 exs. volant davant la palanca
del Vilar el 31/7/05 (BGEA).
Fumarell (Chlydonias sp.). 1 ex., possiblement fumarell
negre, a l’Estany al nord el 10/7/05 (CFQA).
Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. a l'estanyol
d'en Montal el 31/7/05 (BGEA).
Mallerenga d'aigua (Parus palustris). 1 ex. capturat per
anellament a l'Illa de Fares el 21/7/05 (CFQA).
Corb (Corvus corax). 36 corbs a l'abocador de Puigpalter
el 4/7/05 (PFLA).
Pel que fa al mes d’agost:
Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. a la zona de
Can Morgat el 1/8/05. 1 ex. mascle a la riera dels Tanyers
el 3/8/05. 1 ex. mascle a la zona de la Cuaranya, el 8/8/05
(CFQA). 1 ex. a la zona de l'arribada de rem a Lió el 17/8/05
(HDXA). 3 exs. vistos a la riba de l'Estany, el 22/8/05 (CFQA).
1 mascle i dos joves a la riba de l'Estany, al Vilar. El pare els
estava alimentant, els joves eren bastant crescuts el 27/8/05
(CFQA).
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax). 1 ex. a l'estanyol
d'en Montal el 8/8/05 (CGPA). 8 exs. en migració a l'estany
el 20/8/05 (BGEA).
Agró roig (Ardea purpurea). 3 exs. en migració a l'Estany.
S'aturen a la riba sobre uns pollancres sota l'església de
Porqueres el 20/8/05 (BGEA, CFQA).
Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 30 exs. volant a sobre
Mata el 7/8/05 (JLSA). 3 exs. a la rotonda d'entrada a
Porqueres a Mata el 7/8/05 (DMXA). 9 exs. a Sant Miquel
de Campmajor el 15/8/05 (LMXA, NAXA). 50 exs. a unes
grues de construcció i línies elèctriques del camp de futbol
de Porqueres a Mata el 16 i 17/8/05 (CFQA, DSBA, JLBA,
JMGA, JPSA). 28 exs. cap a Camós, el 16/8/05 (JLBA). Total
de 247 durant el dia 25/8/05 molt repartides. 214 exs. a
Melianta primer i després en un camp a Les Llacunes
(CFQA,...).
Xibec (Netta rufina). 3 exs. femella a la zona nord, a Lió, a
la palanca el 3/8/05 (CFQA). 2 exs. femella a la zona de Lió,
arribada de rem el 19/8/05 (BGEA).
Milà negre (Milvus migrans). 22 exs. en migració, fent una
tèrmica al Pla de Martís el 20/8/05 (CFQA).
Àguila marcenca (Circaetus gallicus). 1 ex. sobre Camós
des de Geldeus el 15/8/05 (CFQA).
Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 1 ex. femella al Pla de
Martís, prop dels fruiters el 18/8/05 (BGEA).
Esparver cendrós (Circus pygargus). 1 ex. femella al Pla
de Martís el 18/8/05 (BGEA). 1 ex. femella adulta a la zona

de Les Llacunes el 21/8/05 (CFQA).
Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. al Pla de Martís el
18/8/05 (BGEA). 1 ex. mascle caçant als camps al costat la
variant a Puigpalter del 21 al 26/8/05 (CFQA).
Àguila calçada (Hieraaetus pennatus). 1 ex. de fase clara
remuntant el riu Terri a Can Puig, Banyoles, el 10/8/05
(CFQA). 1 ex. de fase clara volant a sobre Sant Nicolau el
16/8/05 (AJOA, CFQA, JPSA, PCSA).
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) 2 exs. volant a prop del
cim de Golany, i 3 exs. prop el Santuari de Rocacorba, el
16/8/05 (AJOA, CFQA, JPSA, PCSA).
Xivita (Tringa ochropus). 1 ex. a Les Anglades, Vilert, al riu
Fluvià el 14/8/05 (CFQA).
Xivitona (Actitis hypoleucos). Màxim de 14 exs. a la zona
de Can Morgat, el 4/8/05 (CFQA).
Gavià fosc (Larus fuscus). 1 ex. al vespre a l'Estany entre
els gavians el 26/8/05 (CFQA).
Gavià argentat (Larus michahellis). 1800 exs. de gavià a
l'Estany el 8/8/05. 2080 exs. a l'Estany a la nit, uns 1602 al
sud i 478 al nord el 26/8/05 (CFQA).
Ballester (Apus melba). 6 exs. donant voltes sobre Golany
el 16/8/05 (AJOA, CFQA, JPSA, PCSA).
Gaig blau (Coracias garrulus). 1 ex. sobre uns fils al Pla
d'Usall, i 1 ex. al Pla de Martís el 20/8/05 (CFQA). 5 exs. al
Pla d'Usall el 26/8/05 (BGEA).
Picot negre (Dryocopus martius). 1 ex. sentit cantar baixant
del collet de Bastarra, cap a Falgons, el 29/8/05 (JPSA).
Picot garser petit (Dendrocopos minor). 1 ex. davant
l'estanyol del Vilar el 2/8/05 (BGEA).
Libèl·lules vistes a l’Estany i a la riera d’en Morgat el 9/6/05
(MLXA i CFQA): Aeschna sp., Anax imperator, Calopterys
haemorroidalis, Libellula fulva, Onchogomphus sp, Orthetrum
brunneum, Oxygastra curtisii (4 exs.,) Platycnemis pennipes.
Escanyapolls (Lucanus cervus). 1 ex. al Puig d’en Colomer,
Banyoles el 26/7/05 (XVPA). 1 ex. femella mort al costat la
carretera de Banyoles a Mieres, al Frigolet el 20/8/05 (CFQA).
1 ex. femella recollit als Amaradors, Estany de Banyoles,
l’1/9/05 (GGTA).
Cabirol (Capreolus capreolus). 1 ex. prop del collet de
Pujarnol a la carretera a Rocacorba 27/7/05 (JGBA, JPSA).
1 ex. a la carretera de Banyoles a Sant Miquel el 4/8/05
(RSXA).
Llúdriga (Lutra lutra). 1 ex. al riu Fluvià per sobre la resclosa
de Martís el 14/7/05 (CFQA).
Serp escurçonera d'aigua (Natrix maura). 3 exs. a la riera
de Can Morgat el 28/7/05 (CFQA).

Observadors: AJOA: Anna Julià i Olivé; ARXA: Almudena Rescalvo; BGEA: Bienvenido Gómez Esteban; CFQA: Carles Feo i Quer;
CGPA: Carles González Peix; CRXA: Concepció Riera; DBMA: Dani Boix Masafret; DMXA: Dolors Massanes; DSBA: Deli Saavedra;
ECXA: Elena Constants; EDNB: Escola de Natura de Banyoles; HDXA: Helena Dehesa; EPMA: Enric Planas Mateu; GGTA: Georgina
Gratacós i Teixidor; HBXA: Hortènsia Belmonte; JBXC: Jordi Burch; JGBA: Josep Gómez i Barri; JLBA: Jaume Llorens Bach; JLSA:
Joan Luengo i Sala; JMGA: Josep Mª Massip i Gibert; JPSA: Joan Pontacq i Seguranyes; JVFA: Jaume Vila Frigola; LMXA: Lourdes
Masllorens; MLXA: Mike Lookwood; MMJA: Martí Masó Juanmiquel; NAXA: Neus Arpa; PCSA: Pilar Castel Soler; PFLA: Ponç Feliu
i Latorre; PGXA: Pablo Garcia; RSXA: Ramon Santacana ; QVSA: Quim Vilagran; SRXA: Salvador Ros; XVPA: Xavi Vila i Portella.
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Notícies
Assemblea extraordinària de socis del dia 5 de maig
de 2005. D’acord amb la convocatòria que havíem enviat
prèviament, el passat 5 de maig vam fer una assemblea
extraordinària de socis amb un sol punt en l’ordre del dia: la
modificació dels estatuts de Limnos.
En aquesta ocasió, recollint les peculiaritats que constaven
en els estatuts originals de Limnos de l’any 1987 i les
modificacions aprovades en les assemblees de dates 7
d’octubre de l’any passat i 29 de gener d’enguany (de les
quals ja vam fer notícia en el seu moment), vam acordar
aprovar un nou redactat dels estatuts de l’Entitat, per tal de
deixar-los adaptats definitivament a les vigents legislacions
sobre associacions.
Farem arribar a tots els socis un exemplar d’aquest nou
text aprovat i que ja ha estat inscrit en el registre d’entitats
de la Generalitat de Catalunya amb data 6 de juny.

Juani Ragel Ropero

Lliurament de premis i inauguració de l'exposició del
V concurs de fotografia de la natura. El divendres 8 de
juliol es va fer el lliurament de premis i la inauguració de
l'exposició de les fotografies del V Concurs de fotografia de
la natura dedicat al tema de "L'Aigua" organitzat per Limnos,
el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i la Facultat de
Ciències de la UdG. La participació en aquesta cinquena
edició del concurs ha estat la més elevada de totes i s'ha
hagut de fer una gran selecció de fotografies, una mostra de
les quals es podrà veure a l'exposició que restarà oberta del
9 de juliol al 30 de setembre, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament
de Banyoles. Els guanyadors d'aquesta edició han estat els
següents:
Primer premi: Juani Ragel Ropero amb la fotografia "Sur
del sur 3" feta a Tarifa.
Premi a la millor fotografia al Pla de l'Estany: Abel Triola
Puigdevall "Rem a l'Estany".
Premi a la millor fotografia d'un autor jove: Abel Triola
Puigdevall "Aigua sulfurosa" de la font de la Puda.
Premi Especial a la fotografia d'un estany, estanyol o
llacuna: Isabel Munuera Bassols per "Albufera 2".
Premi Especial a la millor fotografia de la Universitat de
Girona: Didac Santesmasses Ruiz per "Els cingles".
Des de les entitats organitzadores felicitem tots els
guanyadors i agraïm a tothom la participació en el concurs.
Així mateix convidem a tothom a participar a l'edició de l'any
vinent el tema de la qual seran els Boscos.

L’Ajuntament de Fontcoberta rebutja totes les
al·legacions presentades per Limnos al Pla Parcial “Ciutat
Jardí” de Melianta. L’Ajuntament de Fontcoberta va rebutjar
a principis de juliol les cinc al·legacions que va presentar
Limnos al Pla Parcial “Ciutat Jardí” de Melianta (que suposa
la construcció de 241 habitatges al nord d’aquest nucli) i va
procedir a la seva aprovació inicial. En la primera de les
al·legacions, en què Limnos demanava que se supedités el
desenvolupament a la construcció de la depuradora,
l’Ajuntament culpa de la seva absència a l’Agència Catalana
de l’Aigua i no pensa supeditar el creixement del nucli a la
seva entrada en funcionament. En la segona, en què es
proposava una reducció significativa del nombre d’habitatges
per protegir el rierol i la zona boscosa situats al nord del
sector, fet que podria ser compensat amb una major
densificació d’alguna àrea, l’Ajuntament ho rebutja i assegura
que no estudia densificar la zona amb habitatge plurifamiliar.
En la tercera, on Limnos demanava un calendari de
construcció per etapes a llarg termini, es respon que no és
convenient realitzar el desenvolupament “sota demanda”.
En la quarta, on es reclamava la modificació de la rotonda
d’accés a la urbanització des de la carretera de Fontcoberta
a Esponellà per tal que no s’afectés l’espai PEIN, l’Ajuntament
assegura que la rotonda havia estat demanada per la
Diputació. Finalment tampoc s’accepta la demanda de
barreres per a amfibis en el vial situat a la part nord de la
urbanització perquè l’informe ambiental no justifica aquesta
necessitat i únicament preveu una barrera vegetal.
Limnos es reafirma en la seva crítica al projecte
d’urbanització ja que 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 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 Urbanística Municipal (POUM) i
crear més sòl residencial. Per tot això Limnos intentarà que
la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona no aprovi
definitivament el Pla Parcial i obligui l’Ajuntament de
Fontcoberta a modificar-lo substancialment.

Situació actual de l’antic abocador de runes de
Centenys, clausurat oficialment fa uns anys. A principis
de juny, ens vam adreçar a l’Ajuntament d’Esponellà per
demanar-los que ordenessin la retirada dels residus que
s’estaven llençant encara en aquest antic abocador de runes
-cal alertar que l’abocament d’aquests materials, fet d’una
manera incontrolada, pot comportar greus problemes de
contaminacions, tant de les terres, com dels freàtics, i també
altres d’ordre sanitari a la zona-. També els vam sol·licitar
que fessin retirar de l’entrada del camp l’antic rètol del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, de l’època en què l’abocador
estava en ús, on s’indiquen els horaris i els preus per als
abocaments, i que n’hi col·loquessin un altre que indiqués,
d’una manera clara, que la instal·lació està clausurada.
Així mateix, els vam demanar que fessin tancar la porta
d’accés al recinte de forma que no s’hi pogués entrar amb
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Limnos

vehicles i que informessin als propietaris dels terrenys de
les sancions que se’ls podrien arribar a imposar pel fet de
permetre que s’infringeixin les vigents normatives sobre
abocaments de residus.
A mitjans de setembre, encara no hem rebut cap resposta
per part del consistori d’Esponellà, però hem pogut observar
que les portes d’accés al recinte ara estan tancades i que
no sembla que hi hagin continuat els abocaments.
Pel que fa als rètols, hem constatat que encara no s’ha
retirat l’antic del Consell Comarcal abans esmentat i que un
altre que indica “abocador clausurat” està a terra, a prop de
l’entrada, en lloc d’estar de peu dret informant correctament
que el recinte ja està fora de servei.

Trobada d’estiu de socis. El passat 23 de juliol a la tarda
vam fer la ja tradicional trobada d’estiu de socis de l’Entitat.
La intenció d’aquesta reunió anual, de caire més informal,
és parlar d’una manera més distesa i relaxada d’alguns dels
temes que tenim engegats actualment i també dels que tenim
en perspectiva.
Així, aquest any, encoratjats per un bon berenar a base
de pastissos casolans i sucs de fruita, vam fer una pluja
d’idees per a les properes actuacions de la campanya de
protecció dels horts i els recs de Banyoles, vam reflexionar
sobre el futur Parc Natural de la Conca Lacustre de l’Estany
de Banyoles, vam parlar sobre les accions previstes per a
finals d’estiu contra la Molt Alta Tensió (M.A.T.) i vam fer un
repàs més breu d’altres temes i problemàtiques recents.

Es tallen dos recs per les obres de Cal General
(Banyoles). A principis d’agost, per tal de construir els ponts
per accedir a la nova escola de Cal General des del carrer
Sant Mer, es van tallar els recs de Ca N‘Hort i d’en Teixidor,
provocant que deixés de circular l’aigua. De seguida, aquest
tall va afectar els regants, ja preocupats per la manca d’aigua
habitual a l’estiu, que van queixar-se i reclamar solucions
tant directament a l’Ajuntament de Banyoles com enviant
cartes de queixa a diaris d’àmbit supracomarcal. Des de
Limnos vam decidir fer arribar una carta a l’Ajuntament
reclamant una millora en la gestió de les obres urbanístiques,

ja que no és la primera vegada que les constructores
malmeten els recs de sortida de l’Estany. En la nostra carta,
demanem que hi hagi més coordinació entre les diferents
regidories de l’Ajuntament implicades en les obres (en aquest
cas, les d’Urbanisme, Cultura, Educació i Medi Ambient i
Patrimoni Natural). També fem constar que hi ha hagut manca
de previsió en no tenir en compte com afectaria el tall als
regants, la gran majoria dels quals depenen d’aquests recs
per abastir d’aigua els seus cultius, però també com afectaria
al fràgil ecosistema dels recs, sense oblidar que aquests talls
poden provocar problemes de salubritat ocasionats per la
descomposició de peixos morts o per l’existència de
clavegueres connectades als recs. Vam reclamar que hi
hagués més control i supervisió en casos com aquest, ja que
ens van informar des de la regidoria de Medi Ambient i
Patrimoni Natural que estava previst mantenir el pas de
l’aigua en el projecte d’obra, cosa que no es va complir.
Novament s’ha demostrat per part de l’Ajuntament una manca
de sensibilitat, ja que els recs i els horts formen part del
patrimoni històric, social i natural del nostre territori. La manca
de rigor i sensibilitat amb què les empreses els tracten,
s'hauria de plantejar en el moment d’adjudicar les obres,
com un punt a considerar en les ofertes de construccions.
Així doncs, novament s'ha demostrat la manca d'una mínima
gestió dels recs, així com la necessitat de redactar el més
aviat possible el Pla de Recs de què ja es parlava a les
propostes electorals d’ERC. També s'ha tornat a demostrar
que les actuacions urbanístiques tornen a passar per davant
de qualsevol altre tema, i que les constructores actuen sense
cap mena de respecte envers l’entorn on treballen. En la
carta que vam fer arribar a l’Ajuntament demanàvem que
s'actui d'una vegada per
totes de forma coordinada
des de l'Ajuntament de
Banyoles i que es valorin
els recs com es mereixen,
és a dir, tenint en compte
que són ecosistemes vius
i fràgils, però també espais
d'ús social, com van
demostrar després del tall
les nombroses queixes de
la població que n'utilitza
l ' a i g u a . Ta m b é v a m
demanar que es reclami a
la constructora una
indemnització per les
molèsties i mals causats,
i que aquesta serveixi per
a redactar el Pla de Recs.
Georgina Gratacós
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Foc al bosc de Can Morgat. A mitjans de juliol un petit
incendi forestal va cremar una petita zona de sotabosc del
Bosc de Can Morgat, just a tocar l’Estany, en una zona
inclosa al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural). Tot i que,
malauradament, a la nostra comarca hi ha hagut altres petits
incendis aquest estiu, aquest foc tan a prop de l’Estany ha
tornat a convertir-se en un atractiu turístic d’una tarda d’estiu,
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Grups de cigonyes en migració per la comarca. Fa
poques setmanes s'han vist diversos grups de cigonyes que
han iniciat el viatge migratori de tardor cap a terres més
càlides i amb més aliment: cap al sud d'Europa i nord d'Àfrica.
Provenen del centre d'Europa, on han criat, i algunes s'aturen
a descansar a la comarca després de l'intens viatge que
porten a terme. Aquest pas de cigonyes s'observa cada any
entre el 15 d'agost i el 15 de setembre. Aquest any les
observacions han estat molt primerenques i de molts més
exemplars que altres anys. La primera observació va ser
d'un grup de 30 exemplars aturats a diversos edificis de Mata
(Porqueres), a l'entrada de Banyoles, el 7 d'agost. El segon
grup va passar el dilluns 15 d'agost: des de Sant Miquel de
Campmajor ens van comunicar l'observació de 9 cigonyes
en uns camps prop del camp de futbol. El tercer grup, de
més de 50, va passar el dia 16 d'agost. Primer es van veure
volant sobre la Vila Olímpica i a altres punts de Banyoles. A
les 8 del vespre hi havia fins a un mínim de 47 cigonyes que
s'havien aturat en unes línies de llum, i en dues grues de la
construcció a prop del camp de futbol vell de Porqueres.
Sembla ser que el mateix dia hi va haver un altre grup aturat
a Camós.
La tarda del 24 d'agost, dos grups, un de més de 100
exemplars i l'altre de 129, arribaven planejant sobre Mata
(Porqueres) fent diverses passades. Finalment aquest grup
es va parar a l'abocador de Puigpalter a fer un petit refrigeri
abans d'anar a dormir. A l'hora de triar lloc per dormir, hi va
haver una gran dispersió i es van repartir entre edificis de
Banyoles com el Monestir, Can Puig, sobre la Nutrex, sobre
grues o a la Cooperativa Agrícola; un altre gran grup va
marxar cap a Melianta (Fontcoberta). Al matí següent la
majoria de les cigonyes (uns 214 exemplars) s'agrupaven

a Melianta primer i després al Pla de Martís (a Les Llacunes).
Unes poques (16 exemplars) es van quedar sobre alguns
edificis de Banyoles fins a mig matí. Finalment, van passar
sobre el Parc de la Draga volant i ja van marxar cap al sud
per continuar el seu viatge. Cal comentar un altre cop el
problema de les línies elèctriques que provoquen l'electrocució
de les cigonyes quan intenten aturar-s’hi a sobre. Així com
l'any passat van morir un mínim de 14 exemplars a Melianta,
aquest any també dues cigonyes, el dia 24 d'agost, van
provocar un tall de llum important en electrocutar-se, també
a Melianta (Fontcoberta). El grup de cigonyes de Camós
també va patir diverses baixes per electrocució el dia 16
d'agost.
Cal dir que tots aquests grups de cigonyes provenen del
centre d'Europa. Gràcies a la lectura d'anelles que porten a
les potes es coneix que n'hi ha sobretot de França, Alemanya
i alguna de Suïssa. El seguiment de la migració d'aquestes
espècies ens ajuda a conèixer més el seu comportament.
La fenologia de les dates de pas també es pot utilitzar com
a indicador de la climatologia o de la bonança en aliment de
l'any de cria, i l'obtenció de dades cada any ens serveix per
veure si utilitzen les mateixes rutes de migració sempre o
les varien.
Convidem a
tothom que faci
observacions de
cigonyes o de qualsevol grup nombrós d'aus o altres
animals interessants que ens ho
comuniqui per tal
de continuar fent el
seguiment de fauna que realitza la
nostra entitat de
forma voluntària.
Carles Feo

Jaume Llorens

ja que molts curiosos es van acostar a la zona per contemplarlo. La rapidesa de l’extinció va evitar que anés a més, i
bàsicament es va cremar la vegetació del sotabosc, que a
finals d’agost ja començava a rebrotar, tot i la sequera. El
problema d’aquest i la majoria d’incendis forestals és que
se’n sol culpar al fet que no s’estassin les zones de sotabosc,
quan la causa real dels focs sol ser la imprudència humana,
voluntària o involuntària.
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Limnos dóna suport als veïns de Mata en la recerca
d’alternatives a l’abocador de runes. A finals de juliol
Limnos va manifestar el seu suport a l’associació de veïns
del nucli antic de Mata, afectats per la possible ubicació d’un
abocador de runes a la zona de Ca l’Artigas. Les dues entitats
coincidim en la necessitat de cercar alternatives a aquest
abocador basades en la potenciació del reciclatge i la recerca
de les ubicacions que comportin un cost ambiental i social
més reduït.
L’abocador, de caràcter privat, s’ha projectat sense que el
Consell Comarcal hagi fet cap estudi que en determini la
seva necessitat i, en cas que sigui així, que avaluï la seva
capacitat i la ubicació idònia. La seva ubicació afectaria un
aqüífer amb un nivell d’aigua pràcticament superficial que
és l’origen del rec del Recuitó, que desemboca directament
al Terri, i que dóna a la zona una vegetació pròpia de conca
lacustre. Per això segons Limnos cal estudiar en profunditat
altres alternatives a aquest abocador com el reciclatge de
runes (ja hi ha iniciatives a la comarca en aquest sentit) o
altres ubicacions més òptimes. En aquest sentit cal exigir al

Núm. 67. Tardor 2005

Consell Comarcal que s’impliqui de manera directe en la
recerca de solucions a la problemàtica de la gestió de runes
al Pla de l’Estany i no deixi aquesta en mans privades.

Limnos considera insuficient la proposta d’ampliació
d’espais de la Xarxa Natura 2000. Tot i valorar molt
positivament la proposta inicial del govern de la Generalitat,
Limnos ha presentat al·legacions a la proposta perquè no
inclou altres espais d’interès natural de la comarca, com ara
els estanyols de la vall de Sant Miquel de Campmajor o el
Revardit. La Xarxa Natura 2000 és un llistat d’espais naturals
que han de complir uns requisits de valors naturals, tant de
comunitats vegetals com d’espècies de fauna d’interès, que
s’han de protegir i conservar basant-se en la Directiva Hàbitats
i la Directiva d’Ocells (92/43/CEE, de 21 de maig de 1992;
i Directiva 79/409/CEE) de la Unió Europea. Inicialment
aquesta proposta inclou la major part dels espais PEIN de
Catalunya, i a la comarca hi serien l’Estany de Banyoles amb
la subunitat de l’estanyol d’Espolla i les muntanyes de
Rocacorba. El llistat inicial presentat per la Generalitat a
Europa no complia tots els requisits i en quedaven exclosos
espais d’interès, per la qual cosa la Unió Europea ha forçat
l’administració catalana a fer una proposta d’ampliació de la
xarxa Natura 2000. Aquesta proposta d’ampliació al Pla de
l’Estany inclou tot el tram de riu Fluvià i el riu Ser. Felicitem
al Govern per la inclusió d’aquests dos espais fluvials tan
interessants per la fauna i la flora, però creiem que s’han
exclòs altres espais també d’interès. Les al·legacions de
Limnos proposen:
1. La inclusió de la part baixa de la vall de Sant Miquel de
Campmajor, amb la majoria dels seus estanyols i la Riera
de Sant Miquel. La vegetació de ribera i les zones d’aiguamolls
són el principal interès de la zona, així com la presència de
barb.
2. L’ampliació del PEIN de Rocacorba englobant el riu
Revardit del Pla de l’Estany, però també la Llémena, i la riera
d’en Xuncla (Gironès). La qualitat de l’aigua, la vegetació de
ribera i la connexió entre Rocacorba i el Ter són els seus
principals valors.
3. L’ampliació de l’amplada del riu Fluvià inclosa dins la
proposa inicial de la Generalitat. Aquesta proposta es limita
als marges del riu i des de Limnos s’ha proposat també la
inclusió d’algunes zones de plantacions d’arbres, d’antics
meandres de riu i dels camps de conreus més propers al riu
Fluvià, d’una banda, perquè potencialment hi creixeria el
bosc de ribera i és zona inundable, i en segon lloc, per
garantir-ne una protecció davant el desenvolupament de les
explotacions d’àrids i graves a la zona.
La Xarxa Natura 2000 ha de ser una eina bàsica de
protecció i conservació d’aquests espais, per garantir-ne la
seva preservació de cara al futur. A la vegada hauria de ser
també una figura que ajudés a fer compatible la conservació
amb l’ús del territori. Hauria de permetre un ús sostenible
dels recursos i de l’entorn. Es preveuen línies d’ajudes
econòmiques, via subvencions, per fer actuacions en espais
dins la Xarxa Natura 2000, sigui per muntar itineraris o millorar
l’entorn, així com també per mantenir els conreus i les zones
de pastures tradicionals. Sense aquestes ajudes econòmiques,

la preservació de molts d’aquests espais serà inviable. Limnos
també creu que la Generalitat no ha sabut explicar què és
la Xarxa Natura 2000 als ajuntaments i propietaris implicats,
especialment de zones agrícoles i que s’hauria de fer un
gran esforç per fer participar al col·lectiu ramader i agrícola
en la preservació del territori.

Limnos s’oposa a l’eliminació del camí que voreja
l’Estany de Banyoles al sector Amaradors. A prinicipis de
setembre Limnos va presentar una al·legació a la totalitat al
projecte de “Creació d’un tram de camí pedestre al sector
Amaradors de l’Estany de Banyoles”, realitzat pel Consorci
de l’Estany, que suposa l’eliminació de prop de 500 metres
de l’actual camí peatonal que voreja l’Estany de Banyoles
entre el veïnat de Lió i el bosc de Can Morgat. En substitució
d’aquest es pretén realitzar un nou camí peatonal més exterior
que, en alguns punts, s’allunyarà de l’Estany uns 200 metres.
Limnos considera el projecte absolutament precipitat ja
que es pretén aprovar sense haver donat justificacions prou
sòlides de perquè cal eliminar l’actual camí i sense estudiar
les implicacions socials que aquest fet tindrà. El Consorci de
l’Estany justifica aquesta actuació per tal d’evitar l’accés a
la zona dels Amaradors on es crearan llacunes temporànies
i es potenciarà la vegetació de ribera en el marc del Projecte
LIFE. No obstant considerem que la realització de les accions
del Projecte LIFE (que Limnos recolza plenament) són
perfectament compatibles amb el manteniment de l’actual
camí si es prenen les mesures adequades, com la creació
de ponts en les àrees de desguàs de les llacunes.
Limnos ha lluitat des de sempre per la potenciació dels
valors naturals de l’Estany sense obviar, no obstant, els
valors socials, culturals i simbòlics que emanen d’un espai
humanitzat des de fa segles i que és la base de la identitat
territorial de la ciutat de Banyoles. La singularitat d’aquest
espai exigeix un model propi de gestió basat en la correcta
integració del fet humà en el medi natural i no cercar el
mimetisme en altres models (que són necessaris en espais
naturals històricament degradats com els aiguamolls) basats
en l’exclusió. La creació
de zones aïllades a la
població és una pràctica
que s’adequa molt poc a
la realitat de l’Estany i
que només s’ha d’aplicar
en casos realment excepcionals. Per això
creiem que els esforços
s’han de centrar en
eliminar aquells usos que
realment són insostenibles (com la carretera
de circumval·lació de
l’Estany) i no crear conflictes innecessaris que
no comportaran cap
millora ambiental i alhora
alimentaran els recels de
la població local envers
Georgina Gratacós
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la protecció del patrimoni natural.
Si finalment el Consorci aprova de manera definitiva el
projecte, es procedirà de manera immediata a la construcció
del nou camí i abans d’acabar l’any s’eliminarà l’actual.

11

L’Ajuntament de Banyoles acorda una moció a favor
dels drets dels animals i contra el seu maltractament. A
finals de juliol, el Ple va acordar declarar Banyoles com a
ciutat amiga dels animals i respectuosa dels seus drets, així
com municipi antitaurí i contrari a la tortura dels animals. En
el mateix acord també es diu que no es permetran espectacles
que exhibeixin animals en espais públics i amb fins lucratius
o d’oci, ni la instal.lació de circs amb animals en captivitat,
als quals tampoc se’ls permetrà posar publicitat en espais
públics. Per últim, es va acordar sol.licitar al Parlament de
Catalunya que es modifiqui la llei per aplicar aquesta mena
d’acords a nivell nacional. Ens preguntem si aquesta moció
és aplicable als animals domèstics o de granja, o fins i tot
als gavians, rates, coloms i tòrtores que solen considerar-se
espècies molestes, ja que textualment afirma que la ciutat
serà contrària a “qualsevol tipus de violència o tortura cap
als animals que els puguin causar estats d’ansietat, por,
maltractament, patiment o qualsevol dany físic o psicològic”.

Indignació per la poca importància que dóna el
Departament d'Indústria a les al·legacions presentades
al Pla de l'Energia. La versió del Departament d’Indústria
respecte a la poca participació en el pla de l’energia està
indignant a moltes entitats i plataformes que estan treballant
aquest aspecte. Considerem que és un dels temes en què
més coordinació hi ha hagut i més consens respecte a la
importància de reunir esforços i coordinar-nos per fer unes
al·legacions que estan debatent de manera molt seriosa el
model energètic que es planifica a Catalunya. La creació de
la plataforma NO a la MAT a les comarques gironines, amb
assemblees quinzenals, com a oposició a la injustificada línia
de 400.000V d’interconnexió amb França i alhora com a
reflexió respecte al pla energètic, creiem que està suposant
Informació sobre conreus transgènics. En els darrers
un esforç que no es pot menysprear. La coordinació de la
mesos l'Associació dels Naturalistes de Girona ha anat
plataforma NO a la MAT amb totes les entitats i plataformes
sol·licitant informació a diferents departaments de
adherides; i alhora amb la Federació d’Entitats Ecologistes
l'administració i fent campanya a comunitats de regants i
de Catalunya és un fet en què cal parar atenció. Aquesta
venedors de llavors de la província de Girona per tal d'anarFederació agrupa entitats ecologistes que tenen representació
los conscienciant que no venguin o no plantin varietats
pràcticament a tot el territori català i que han signat les
transgèniques. Des de l'administració han fet arribar diverses
al·legacions de manera consensuada: Alnus, Bosc verd,
respostes que posen en evidència la crítica situació pel que
CEPA, GEVEN, Grup de Defensa del Medi Natural de la
fa a l'etiquetatge (manca total i absoluta de controls vistos
Segarra, GEPEC, IPCENA, LIMNOS, ANG, Salvem l’Empordà
els milers de productes que hi ha al mercat) i un augment
i IAEDEN. La Federació té comptabilitzades cap a
unes 450 al·legacions presentades i molt
possiblement en puguin ser més. Alhora que cal
tenir en consideració el fet que una entitat ecologista
de caire internacional, Greenpeace, també ha mostrat
públicament el seu rebuig respecte al Pla de
l’Energia. I encara el que potser és més greu és
que es menyspreï la importància que els partits
polítics que formen part del govern de la Generalitat
també hi estiguin en desacord. Encara recordem
les declaracions fetes per membres del govern en
Creus en la sostenibilitat com a millor alternativa de futur?
què deien que és un tema de país i com a tal s’ha
Creus en els valors naturals i paisatgístics del Pla de l’Estany?
creat una comissió interdepartamental per crear un
Penses que som els ciutadans els que hem de fer el primer pas per
consens. Una comissió formada pels Srs. Bargalló,
millorar la societat?
Milà i Rañé. Quina és la postura d’aquesta comissió?
Penses que el que podem fer tots i cadascun de nosaltres suma?
O és que ja no interessa donar-li veu? Com es pot
fer públic que el fet que dos socis de govern estiguin
Si has contestat sí a totes o alguna d’aquestes preguntes, és que
en desacord en un tema tan polèmic com la línia
penses com Limnos. Fes-te soci per col.laborar amb nosaltres.
de 400.000V no tingui cap importància? De vegades
sembla que ens trobem amb discursos anquilosats
en temps molt passats, que pensàvem que ja estaven
Els socis de Limnos poden assistir a les reunions de la Junta, aportar
superats. Que es menyspreï i es vulgui ridiculitzar
propostes de millora de l’entitat i reben quatre trameses anuals, per
les veus de la societat civil per part d’un govern
correu, a casa seva, amb la revista “La Llúdriga” i altres informacions
catalanista i d’esquerres ens sembla molt i molt
d’interès.
preocupant. Ecologistes de Catalunya (AEECAssemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya).
QUOTA D’INSCRIPCIÓ ANUAL

I tu, què fas pel teu
entorn?

Fins a 18 anys: 12 euros

Soci protector: 45 euros (mínim)

Quota normal: 25 euros

Altres: .........euros
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considerable de les hectàrees conreades. Pel que fa a la
informació que fa referència al Pla de l’Estany tenim una
estimació de 6 ha. plantades amb blat de moro transgènic.
Aquesta dada contrasta amb el total de comarques gironines
que tenen 2211 ha. o el total de Catalunya amb 16.193 ha.,

de blat de moro genèticament modificat. Tot i això el
creixement d’aquest tipus de conreus i el que suposa sobre
l’entorn i sobre el sector és alarmant, especialment per la
manca d’informació i control existent.

Activitats
9 d'octubre. Projecte Rius. Sortida per fer la inspecció d'un tram de riu Fluvià. Es farà una sessió
d'anellament d'ocells a la zona. En cas de pluja se suspendrà fins el diumenge següent. Quedem a
les 9 del matí davant Correus de Banyoles. Si algú vol anar abans a l’anellament (a primera hora del
matí cauen més ocells a les xarxes), que es posi en contacte amb nosaltres. S’aconsella portar botes
d’aigua.
15 d’octubre. Manifestació a Barcelona contra la línia de molt alta tensió i per una nova cultura
energètica. Des del Pla de l’Estany organitzem autocars per anar a la manifestació. Podeu comprar
els tiquets als ajuntaments de Cornellà del Terri, Palol de Revardit i Vilademuls i a l’Oficina de Turisme
de Banyoles (al costat de l’ajuntament) fins el dia 13 d’octubre.
27 de novembre. Sortida als Aiguamolls de l'Empordà. 9 h. Sortida de Banyoles. Ens trobarem a
La Draga, davant l'Escola de Natura). Serà una sortida matinal, però si hi ha ganes, la podem allargar
fins mitja tarda. En aquest cas, porteu dinar. Si en teniu, no oblideu els prismàtics.

Verd i negre

Nom i Cognoms
Adreça

Població

Data de naixement

Telèfon

Negre.

Professió

e-mail

Per la campanya d’estalvi d’aigua de
l’Ajuntament de Banyoles. Aquest estiu, unes
grans pancartes en punts concrets de la ciutat
donaven tres consells per a l’estalvi d’aigua a
nivell local. El més sorprenent era que el primer
era “mantenir els recs nets”. Suposem que, mentre
la meitat de la població es preguntava què volia
dir aquest consell i com ho podien fer els ciutadans,
l’altra meitat es preguntava a qui corresponia
netejar els recs i com afectava la neteja d’aquests
al consum d’aigua. Des de Limnos el que vam fer
va ser preguntar-nos qui havia tingut una idea tan
brillant, i si va ser aquesta mateixa persona la
responsable de que molts recs hagin estat tot
l’estiu nets... d’aigua. Parlant seriosament,
considerem molt positiu que es fomentin mesures
d’estalvi d’aigua, però no que s’utilitzi sense solta
ni volta aquest fet diferencial de Banyoles que són
els recs, que l’Ajuntament te l’obligació de mantenir
nets, però no per estalviar aigua, sinó perquè
aquesta hi circuli de forma correcta.

Vull rebre informació per e-mail.
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
En/Na

demana al banc o caixa

Que atengui amb càrrec al seu compte núm.:

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

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

