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PARC NATURAL I MODEL DE COMARCA
L’anunci fet pel director general de Medi Natural Ramon Luque que la Generalitat crearà
el Parc Natural de l’Estany abans no acabi el 2006 és, sens dubte, una bona notícia. La
proposta engloba el PEIN de l’Estany de Banyoles, el pla de Martís, la zona lacustre de Sant
Miquel de Campmajor, l’estany d’Espolla i una part de la conca dels rius Fluvià i Ser. No se’ns
escapa que aquesta proposta és menys ambiciosa que la que havia realitzat Limnos,
especialment perquè no s’hi inclouria el PEIN de Rocacorba ni la vall del Revardit. No obstant
la discussió sobre els límits és encara oberta i farem el possible perquè en el debat no s’opti
per retallar més el parc, sinó per incorporar-hi nous espais.
Més enllà dels límits definitius de l’espai, un altre dels aspectes que ens preocupa és la
ràpida associació que manifesten els ajuntaments de la comarca entre parc natural i
rellançament del turisme. El dia després de l’anunci del Parc Natural, l’Ajuntament de Banyoles
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es va afanyar a dir que aquesta declaració permetria donar a conèixer els espais naturals
de l’Estany a un públic més nombrós i que serviria de dinamització turística.
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Des de Limnos sempre hem defensat que l’existència del Parc Natural suposarà una
millora en la qualitat de vida de la gent que hi visqui: el paisatge serà més atractiu, els pagesos
disposaran d’ajudes agroambientals, es dinamitzarà el turisme rural i el petit comerç... Aquest
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discurs ha anat quallant dins els ajuntaments i la societat civil gràcies a l’exemple d’altres
parcs naturals, com per exemple el de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Ens fa la sensació,
no obstant, que aquest discurs ha quallat tant que hi ha qui es pensa que el parc natural serà
sinònim de més infraestructura turística, de més creixement econòmic, de més pressió sobre
el territori. Però si fos així estaríem parlant més d’un parc temàtic que no pas d’un parc natural
i les conseqüències sobre el medi natural serien clarament negatives.
La postura de l’Ajuntament de Banyoles és, fins a cert punt, lògica. S’adona que el seu
terme municipal s’esgota, que ja no hi queda sòl urbanitzable per a activitats econòmiques i

NATURAL

ASSOCIACIÓ DE

DEFENSA DEL PATRIMONI

que algunes indústries s’hauran de traslladar a altres municipis, perquè estan massa a prop
del nucli urbà. Només queda, per tant, l’opció del turisme.

DEL PLA DE L’ESTANY

Això no obstant, es tracta d’una visió massa reduccionista: el Pla de l’Estany no s’acaba
amb Banyoles. En una comarca tan petita el paper dels espais naturals, el model urbanístic,
AMB LA
COL.LABORACIÓ DE

l’aposta pel turisme o per la indústria no pot ser fruit de la decisió d’un sol municipi. Cal un
acord comarcal. El Pla director urbanístic del Pla de l’Estany ha de ser l’instrument que ajudi
a posar cada cosa al seu lloc.

LIMNOS
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Diagnosi i millora de les
masses d’aigua del Pla de l’Estany
En el marc del projecte final de carrera de la llicenciatura en
Ciències Ambientals, a la Universitat de Girona, es va realitzar
un treball que porta per títol “Diagnosi i millora de les masses
d’aigua del Pla de l’Estany”. Els motius pels quals es va escollir
aquesta temàtica són diversos; d’una banda la progressiva i
constant destrucció d’hàbitats aquàtics, entre altres causes, per
la presència de contaminants. D’altra banda, la distribució, cada
vegada major, d’espècies exòtiques invasores en aquests
ecosistemes, les quals alteren la seva dinàmica natural i que sovint
no es tenen en compte a l’hora de determinar la qualitat de qualsevol
tipus de zona humida. Per últim, la manca d’una eina per poder
gestionar de forma eficaç la comarca en l’àmbit dels ecosistemes
aquàtics. I tot plegat per intentar millorar la qualitat de vida dels
habitants del Pla de l’Estany per mitjà d’un medi ambient més
adequat.
Els objectius marcats a l’inici del treball van ser:
• Avaluar l’estat ecològic de les diferents masses d’aigua a
través de diferents paràmetres:
- qualitat de l’aigua.
- distribució d’amfibis.
- distribució d’espècies exòtiques invasores.
• Determinar les zones més degradades de la comarca.
• Proposar mesures de correcció i gestió a llarg termini per les
problemàtiques detectades.

o absència i, en els casos que va ser possible, determinar-ne

Elaboració cartogràfica: Pròpia.
Mapa 1. Punts de mostreig utilitzats en el treball
l’espècie.

Posteriorment es van establir quins serien els punts de mostreig
(mapa 1). Les diferents zones de mostreig per l’obtenció de les
dades abasten els tipus més importants d’ecosistemes aquàtics de
la comarca del Pla de l’Estany. Es van mostrejar rius (Fluvià), rieres
(Matamors, la Farga...), estanyols (Negre I i II...), aiguamolls (Hort
del Castell) i recs (Rec d’Espolla). Recordar, però, que en l’època
que es van realitzar aquests mostrejos (juny a agost 2005) patíem
una forta sequera, i alguns dels indrets estaven secs. Es va intentar
que els punts s’estenguessin de manera uniforme per tot el Pla de
l’Estany amb una major densitat en la part central, atesa la gran
varietat d’ecosistemes que presenta. Cal esmentar, però, que gran
part de les dades que es van utilitzar foren cedides pel Dr. Daniel
Boix Masafret, algunes obtingudes a partir de tasques docents
realitzades a la UdG, i d’altres a partir d’estudis realitzats en el marc
del projecte que està desenvolupant el Consorci de l’Estany (LIFE
NAT/000067) titulat: “Recuperation of the aquatic environment of
Porqueres and Banyoles”.
A cadascun dels punts mostrejats es van recollir mostres de
macroinvertebrats per tal de realitzar els índexs de qualitat biològics
(BMWP’ i BMWPC; Alba-Tercedor i Sánchez-Ortega, 1988; Benito
i Puig, 1999), es van omplir les fitxes per determinar la qualitat del
bosc de ribera (QBR, Munné et al., 1998; Munné et al. 2003), en
el cas del estanyols es van omplir les fitxes de camp de l’índex
d’estat de conservació d’ecosistemes lenítics soms (ECELS; Boix
et al., 2003; Sala et al. 2005) i, per últim, es van prendre dades de
conductivitat i velocitat de l’aigua (només en els rius). També es
van observar els amfibis detingudament per establir la seva presència

Les conclusions a què es va arribar després de processar totes
les dades obtingudes, tant al camp com al laboratori, són en general
positives, encara que cal matisar certs aspectes.
Pel que fa a la qualitat de l’aigua, si mirem l’esquema (esquema
1), es veu com la majoria d’aigües de la comarca estan classificades
com a netes (II). Però gairebé el 40 % de les aigües del Pla de
l’Estany estan per sota de la qualitat mínima que marca la Directiva

Classificació de les aigües

Esquema 1. Índex BMWPC
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Marc de l’aigua (III, IV i V).

2), sobretot a la part central que inclou l’Estany de Banyoles i els

Si dividim la comarca en zones, la part oest presenta una qualitat

recs que l’envolten, probablement per la major incidència de l’activitat

de l’aigua superior a la zona est; i si separem per municipis, els

humana en aquesta zona. En canvi, la gambúsia té una distribució

que presenten pitjor qualitat en les seves aigües són Cornellà de

més restringida, segurament per la seva menor capacitat de dispersió,

Terri, Fontcoberta i Vilademuls. Els rius que presenten pitjor qualitat

ja que necessita de cursos d’aigua constants o de la mà de l’home

són la riera de la Farga, sobretot a la part final, i el riu Garrumbert

per poder colonitzar nous hàbitats. Un altre fet que s’ha posat de

en tot el seu recorregut. El cas del Garrumbert requereix una anàlisi

manifest és l’efecte negatiu que té el cranc americà sobre les

més acurada. Aquest riu, al contrari del que passa en general als

poblacions d’amfibis; en els punts on no havia arribat el cranc

cursos d’aigua, presenta una qualitat molt baixa des del principi,

americà els amfibis tenen una presència més destacada. Malgrat

la qual millora lleugerament en alguns punts del seu recorregut

això, s’hauria de fer un estudi més acurat, ja que aquest fet podria

gràcies a les discretes aportacions dels seus tributaris, menys

estar relacionat amb la major presència antròpica de les zones on

contaminats. Aquest fet es degut, probablement, a que aquest riu

majoritàriament es localitza aquest cranc.

neix envoltat de zones urbanitzades i fa la funció de claveguera en
aquella zona. En aquest cas s’hauria d’estudiar la possibilitat

Per últim, en aquest treball es proposen una sèrie de mesures

d’instal·lar-hi una depuradora o un altre sistema, depenent del

per tal de millorar la qualitat de les aigües en tots els aspectes

nombre d’habitants, per evitar que les aigües d’escorrentia anessin

esmentats. De forma general, aquestes mesures es poden dividir

directament al riu sense cap tractament previ.

en accions i prevenció. En la part de les accions, es proposen
mesures específiques a cada cas concret per millorar de forma

Pel que fa a les espècies exòtiques invasores, ens centrarem

activa la qualitat de l’aigua, i accions per eliminar, sempre que sigui

en dues, el cranc americà (Procambarus clarkii) i la gambúsia

possible, les espècies exòtiques invasores. En l’àmbit de la prevenció,

(Gambusia holbrooki), per diverses raons; tenen una distribució

la part més important, sens dubte, és la informació i l’educació

àmplia al nostre país, són fàcils de veure i capturar, les conseqüències

ambiental a tots els nivells, des de l’educació primària fins als

de la seva introducció són negatives i conegudes, i toleren aigües

col·lectius més implicats en aquesta problemàtica, com podrien ser

contaminades, amb poc oxigen dissolt i elevada temperatura.

pescadors, agents forestals o el mateix personal dels ens comarcals.

Aquests dos darrers trets d’aquestes espècies ens ajuden alhora
com a indicador de la qualitat de les aigües en les que es troben.

Vanessa Lozano Sànchez i Luis Inajara Vera

El cranc americà té una àmplia distribució a la comarca (mapa
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Citacions de fauna
NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L'ESTANY
DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE NOVEMBRE DE 2005
(La versió completa del noticiari faunístic, amb totes les observacions recollides,
la pots trobar a www.limnos.org)
aus que solen formar grans estols volant en grup, de les
Després d’una primavera i un estiu molt secs, les últimes
quals no es tenien dades des de feia alguns anys a la
pluges de la tardor ens han permès recuperar l’aspecte propi
comarca.
de moltes de les zones humides de la comarca. Rius, rieres,
Ens han arribat unes dades interessants sobre dues
estanyols i estanys han mostrat tota la seva esplendor
cigonyes que es van veure en pas per la comarca a l’agost
aquesta tardor. L’estany d’Espolla ha pogut gaudir d’aigua
i que van aparèixer mortes electrocutades a Lleida uns
durant prou dies com per poder permetre l’eclosió i
quants dies després en prosseguir el seu viatge.
l’observació d’uns petits triops i de tota una comunitat
La població de gavians ha patit un augment destacat
d’invertebrats aquàtics, com libèl.lules, escarabats d’aigua,
durant aquest any, presentant, però una gran variació
nedadors d’esquena i petits crustacis. Tot i el fred de la nit,
depenent del dia. S’ha pogut constatar que utilitzen no només
encara s’han pogut observar alguns amfibis que aprofiten
l’Estany per dormir i descansar al migdia, sinó també edificis
els dies humits per desplaçar-se i deixar-se veure més. A
de Banyoles i Porqueres, naus industrials, camps de conreu
Espolla compartien espai fins a quatre espècies, cosa que
i l’abocador com a llocs habituals de
confirma el valor d’aquest espai.
parada. Destaca l’observació d’un
Coincidint amb el pas migratori de
gavià fosc i d’una gavina menuda,
tardor, s’han pogut observar els ja
escasses a la comarca. Durant el
habituals petits grups d’ànecs, com ara
novembre han anat arribant, o
els cullerots, els xarxets, els xiuladors
consolidant-se, els ocells hivernants
o els grisets, a més del xibec i alguns
com ara el corb marí gros, l’esplugalimícoles, com el territ variant (la segona
bous, els morells cap-roig, els estols
observació registrada a la comarca),
de pinsans, els pardals de bardissa,
els becadells, les xivitones o les
els lluers, el pinsà borroner o els
fredelugues. D’aquests ocells migradurbecs. A veure quines sorpreses
dors encara destaquen les últimes
ens oferirà l’hivern!
cigonyes observades (ha estat un any
molt bó d’observacions d’aquesta
Pinsà borroner mascle capturat en un anellament
Carles Feo i Quer
espècie), i el pas d’un grup de grues, a La Puda (Foto: Carles Feo).
Del mes de setembre destaquen les següents observacions:
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 3 exs. volant prop
dels pollancres on es forma el dormidor a la desembocadura
del Ser al Fluvià. Primera observació a la comarca el 4/9/05
(CFQA). 6 exs. més amunt de la resclosa d'Esponellà el
18/09/05 (JMGA).
Martinet menut (Ixobrychus minutus). 1 ex. sentit cantar
a la Cuaranya, Estany de Banyoles el 5/9/05 (ARVA, JRXA).
Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 12-20 exs. passen la
nit a Banyoles, a la zona del Turó d'en Ramis a darrere
l'ajuntament el 10/9/05 (JGTA). 32 exs. fent una tèrmica
sobre Banyoles al dia següent (11/9/05) (CFQA).
Aligot vesper (Pernis apivorus). 1 ex. al sud de Vilademuls
el 10/9/05 (ADGA).
Arpella vulgar (Circus aeruginosus). 1 ex. femella molt
fosca al Pla de Martís el 3/9/05 (CFQA).
Esparver vulgar (Accipiter nisus). 1 ex. volant davant
l'església de Porqueres, prop l’Estany el 6/9/05 (ARVA,
JRXA).
Àguila calçada (Hieraaetus pennatus). 1 ex. volant sobre
la Caseta de Fusta a l'Estany el 10/9/05 (ARVA, JRXA).
Del mes d’octubre destaquen les següents observacions:
Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 7 exs. a sobre l'edifici

de Sat Suís a Cornellà del Terri, passant la nit. Del 8/10/05
(JFXA, JGTA).
Ànec xiulador (Anas penelope). 1 mascle a la zona dels
Desmais, l’Estany el 2/10/05 (CFQA).
Ànec griset (Anas strepera). 4 exs. a l'Estany amb uns
xarxets i cullerots el 31/10/05 (XVPA).
Xarxet (Anas crecca). 4 exs. femella entre els coll-verds
a la zona de davant de Can Morgat a l’Estany el 31/10/05
(CFQA, XVPA).
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). 125 exs. a l'Estany
en un cens d'ocells el 10/10/05 (CFQA).
Ànec cullerot (Anas clypeata). 8 exs. a la zona dels
Desmais primer, i més tard al nord, el 10/10/05 i 7 exs.
a la zona nord de l'Estany el 14/10/05. 13 exs. a l'Estany
a la zona molt propera a la riba de Can Morgat el 23/10/05
(CFQA), i 1 ex. femella a la zona de davant Can Morgat el
31/10/05 (CFQA, XVPA).
Xibec (Netta rufina). 1 ex. femella amb unes fotges al
racó dels Amaradors i també a la zona de la Caseta de
Fusta i Lió del 22 al 28/10/05 (CFQA).
Falcó mostatxut (Falco subbuteo). 2 exs. a l'Illa de Fares
el 2/10/05 (CFQA).
Falcó pelegrí (Falco peregrinus). 1 ex. mascle caçant
coloms cada dia a la tarda entre el C/ de la Muralla i el C/
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Escrivanies de Banyoles, passant a vol força baix per
Banyoles el 22 i 23/10/05 (JMGA).
Grua (Grus grus). Un grup de 64 exs. volant en direcció
sud, prop de Borgonyà. Van estar entre 5 i 10 minuts
volant en cercle fins que no van reempendre el viatge el
31/10/05 (APSA).
Fredeluga (Vanellus vanellus). 4 exs. en un camp a Vilert,
al veïnat de Cal Pastor, prop la planta d'àrids el 15/10/05
(CFQA). Primeres hivernants vistes.
Territ variant (Calidris alpina). 1 ex. a la riba fangosa de
Les Llacunes, a Serinyà, inundades per pluges recents.
Segona observació a la comarca el 21/10/05 (CFQA).
Becadell comú (Gallinago gallinago). 2 exs. als camps
inundats prop els aiguamolls de la Puda el 11/10/05 i el
24 /10/05 (CFQA). 12 exs. a Les Llacunes inundades el
31/10/05 (CGPA).
Gavina menuda (Larus minutus). 1 ex. fent picats a la
zona nord de l'Estany. Quarta observació al Pla de l'Estany
el 20 i 21/10/05 (CFQA).
Gavià argentat (Larus michahellis). Censos de gavians
al capvespre quan venen a dormir a l’Estany de Banyoles:
1906 exs. el 24/10/05; 2675 exs. el 26/10/05; 2284 exs.
el 28/10/05; i un màxim de 2915 exs. el 30/10/05 (CFQA).
Del mes de novembre destaquen les següents observacions:
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo). 45 exs. a sobre
els arbres del dormidor de l'Illa de Fares el 20/11/05
(CFQA).
Esplugabous (Bubulcus ibis). Diversos exs. prop l'empresa
Fricorsa al costat la variant de Banyoles a Girona. el
16/11/05 (XVPA). Primers exemplars observats a la comarca
amb constància, segurament ja feia dies que n’hi havia.
No hi ha dormidor a l’Estany.
Cigonya blanca (Ciconia ciconia). 1 ex. sobrevola el barri
vell de Banyoles el 22/11/05 (XVPA).
Xarxet (Anas crecca). 1 ex. femella a l'Estany, a la zona
de La Cuaranya el 19/11/05 (CFQA).
Ànec cullerot (Anas clypeata). 1 ex. femella a la zona
dels Desmais el 3/11/05 i 5 exs. a l'Estany, zona de davant
Can Morgat, el 20/11/05 (CFQA).
Xibec (Netta rufina). 1 ex. femella a l'Estany, zona de La
Cuaranya el 19/11/05, podria ser el mateix de l'octubre
(CFQA).
Morell cap-roig (Aythya ferina). 1 ex. mascle als Desmais,
l’Estany el 2/11/05, primera observació dels ocells hivernants
(MXXA, SCIA). 2 exs. mascle a la zona dels Desmais el
2/11/05 i 3 exs. del 3 al 7/11/05. 5 exs. mascle a la zona
dels Desmais el 12/11/05, 6 exs., 5 mascles i una femella,
el 25/11/05 (CFQA).
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus). 2 exs., mascle i femella,
a la zona de fruiters del Pla de Martís el 26/11/05 (CFQA).

Esparver vulgar (Accipiter nisus) 1 ex., segurament
mascle, volant entre Can Puig i Puigpalter, Banyoles, el
21/11/05 (JMGA).
Fotja (Fulica atra). 110 exs. a l'Estany com a mínim el
12/11/05 (CFQA).
Fredeluga (Vanellus vanellus). 4 exs. en uns camps de
conreu prop l'estanyol d'en Coromina a Sant Miquel de
Campmajor el 5/11/05. 11 exs. en uns camps propers a
la variant al Pla d'Usall el 16/11/05 (CFQA).
Becadell comú (Gallinago gallinago). 8 exs. a Les Llacunes,
entre la vegetació, el 2/11/05 (CGPA).
Gavina menuda (Larus minutus). 1 ex. volant per la zona
de la Cuaranya i tot el lòbul nord el 12/11/05 (CFQA).
Gavina vulgar (Larus ridibundus). 3 exs. a la zona nord
davant la Cuaranya el 12/11/05. Primeres hivernants
estrictes observades. 5 exs. al nord de l’Estany el 19/11/05
i 13 exs. el 21/11/05 (CFQA).
Gavià fosc (Larus fuscus). 1 ex. immadur de segon o
tercer hivern, a l’Estany de Banyoles el 8/11/05 (CFQA).
Gavià argentat (Larus michahellis). Cens d’ocells a l’Estany
al capvespre: 1078 exs. el 8/11/05; 2695 exs. el 13/11/05
i 2375 exs. el 21/11/05 (CFQA).
Blauet (Alcedo atthis). 3 exs. sentits a l'Estany el 2/11/05
(MXXA, SCIA). 1 ex. a l'Estany el 30/11/05 (ECXA).
Mallerenga d'aigua (Parus palustris). 2 exs. als camps
del costat dels estanyols negres a Sant Miquel de Campmajor
el 5/11/05 (CFQA).
Teixidor (Remiz pendulinus). 3 exs. capturats per
anellament científic a la Puda el 29/11/05 (CFQA).
Botxí meridional (Lanius meridionalis). 1 ex. a Les
Llacunes el 2/11/05 (CGPA). 1 ex. a l'estanyol d'Espolla i
després al mig del Pla de Martís al costat el rec d'Espolla
el 16/11/05 (CFQA).
Durbec (Coccothraustes coccothraustes). 1 ex. capturat
per anellament a la zona dels aiguamolls de la Puda.
Primera observació hivernal el 1/11/05 (CFQA). 8 exs. a
la zona dels Amaradors a l’Estany menjant fruits de piracant,
el 26/11/05 (XVPA).
Altres observacions de fauna a la comarca:
Serp d'aigua (Natrix natrix). 1. ex. en una casa de Melianta
després d'unes fortes pluges el 15/11/05 (JGGA).
A Espolla el 22/10/05 hi havia 8 exs. de gripau corredor
(Bufo calamita); 3 exs de gripau pintat (Discoglossus
pictus); 12 exs. de gripau d’esperons (Pelobates cultripes);
3 exs. de gripauet (Pelodytes punctatus) (DBMA, CFQA).
Cabirol (Capreolus capreolus). 2 exs. a prop de Falgons,
Sant Miquel de Campmajor, el 3/11/05 (RSXA).
Gorjablanc (Martes foina). 1 ex. atropellat a la variant
de Banyoles a Girona, a Palol de Revardit el 23/11/05
(JMG).

Observadors: ADGA= Alfons Delgado Garcia; APSA= Albert Petiti Saludes; ARVA= Albert Ruhi Vidal; CFQA: Carles Feo i Quer;
CGPA: Carles González Peix; DBMA: Dani Boix Masafret; ECXA: Elena Constants; JBXC: Jordi Burch; JFXA= Jordi Figueres; JGGA=
Jesús Garcia-Gil; JGTA= Jordi Gratacós i Teixidor; JMGA: Josep Mª Massip i Gibert; JPSA: Joan Pontacq i Seguranyes; JRXA= Josep
Rost; MXXA= Marta; QVSA: Quim Vilagran; RSXA: Ramon Santacana ; SCIA= Sergi Castillo; XVPA: Xavi Vila i Portella.
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El pla director del Pla de l’Estany
Propostes per a un model territorial sostenible

Jaume Llorens

El director del Programa de Planejament Territorial del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Juli
Esteban, ha confirmat recentment que, a demanda del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a principis de 2006
iniciarà la redacció del Pla director urbanístic del Pla de
l’Estany. Segons la Llei d’Urbanisme els plans directors
urbanístics tenen les següents funcions:
a) Establir les directrius per coordinar l’ordenació
urbanística d’un territori supramunicipal.
b) Fixar determinacions sobre el desenvolupament
urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies
i el transport públic.
c) Concretar mesures de protecció del sòl no urbanitzable.
d) Planificar les grans infraestructures.
e) Programar polítiques supramunicipals de sòl i
d’habitatge.
La demanda de realitzar un Pla director urbanístic a nivell
comarcal ja figurava en les propostes que Limnos va adreçar
als partits polítics que es presentaven a les eleccions
municipals de l’any 2003. Per tant considerem que es tracta,
en principi, d’una bona notícia. No obstant és evident que
la valoració final dependrà del model territorial que adopti
el document i que ha de marcar el futur de la comarca.

Una comarca urbana i rural
El Pla de l’Estany és una comarca petita però amb una
diversitat paisatgística notable. Engloba el relleu abrupte i
el poblament disseminat de la Vall de Sant Miquel de
Campmajor; l’alternança de boscos, camps de conreu i petits
nuclis rurals del Terraprim d’Empordà; i la zona central, on
l’existència de l’Estany de Banyoles i el seu desguàs cap al
Terri ha fet que s’hi situessin històricament la major part de
la població i de les activitats econòmiques.
El Pla de l’Estany és, per tant, una comarca on l’empremta
del medi natural es deixa sentir a tot arreu. El seu
desenvolupament sempre ha estat molt lligat als recursos
propis (l’aigua, els boscos, la terra, la ramaderia, el paisatge)
i això ha fet que sempre s’hi hagi mantingut un equilibri entre
el fet urbà, industrial i rural. L’agricultura, la ramaderia, la
indústria i el turisme han assolit un dinamisme notable, amb
empreses competitives però al mateix temps arrelades al
territori, i el creixement urbanístic ha estat (almenys en
comparació amb altres indrets) relativament reduït.
No obstant això, recentment aquest equilibri es comença
a esquerdar. La intensificació de la ramaderia, amb l’engreix
de bestiar per a tercers països, ha trencat el lligam amb la
terra i provoca la contaminació dels aqüífers per nitrats. La
potenciació excessiva del turisme i l’esport a l’Estany i el
seu entorn amenacen de saturar aquest espai (on s’ha de
fer compatibles massa usos) i de banalitzar-lo (assimilantlo a un camp de regates o un parc urbà i negant els seus
valors naturals). La proliferació de polígons industrials al
llarg de la carretera de Banyoles a Girona, especialment a
Palol, ja no respon a les necessitats internes de la comarca,
sinó únicament a la bona comunicació,
i crea una imatge desordenada del
territori. El mateix succeeix amb el
creixement urbanístic de l’àrea urbana
de Banyoles, afavorit per la proximitat
amb Girona, que crea un continu urbà
de baixa densitat i amenaça amb destruir
valors naturals, rurals i patrimonials.
Carles Feo

El Govern de la Generalitat iniciarà a principis de 2006 la
redacció del Pla director urbanístic del Pla de l’Estany, que
ha de permetre coordinar l’ordenació territorial i urbanística
dels municipis de la comarca i planificar-ne les infraestructures
futures. Limnos aposta per un model territorial sostenible i
un urbanisme de contenció que permeti preservar els valors
naturals i culturals de la comarca.

Quina comarca volem?
És evident que totes les problemàtiques assenyalades anteriorment no
poden ser resoltes pel pla director.
Alguns responen a canvis més globals
en l’economia i en la societat i no és
gens fàcil donar-hi resposta, i molt menys
des d’un document urbanístic que
bàsicament es limita a fixar línies sobre
un mapa. El pla director només serà un
Zona urbana de Banyoles i Porqueres (Fons d’imatges del Consell Comarcal del
instrument vàlid si tenim clar quin model
Pla de l’Estany).
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de comarca volem assolir. Si és així, el pla director podrà

i Borgonyà a Cornellà; Sant Ponç i Cruanyes a Camós) ja

marcar tendències, fixar límits, crear oportunitats, orientar

han estat absorbits pel creixement urbanístic o estan a punt

estratègies. Però és evident que caldrà complementar-les

de ser-ho. Per això és necessari dignificar-los, preservant

amb altres mesures.

els seus valors arquitectònics, evitant on sigui possible la

Per a Limnos l’aposta és clara. El model territorial ha de
continuar tenint com a eix central el ric patrimoni natural i

creació d’un continu urbà i procurant que es mantingui sòl
agrícola al seu voltant.

cultural, que és el reflex més evident de la identitat de la

A la resta de comarca, especialment cap al Terraprim, cal

comarca. És per això que cal apostar per un creixement

distingir entre els nuclis històrics que pel seu valor patrimonial

limitat, ordenat, a dins o a l’entorn dels nuclis consolidats,

han de tenir un creixement zero, d’aquells que poden créixer

relativament dens, respectuós amb l’entorn i que contribueixi

lleugerament, adaptant les tipologies arquitectòniques a les

a fer comarca.

característiques del veïnat i respectant l’entorn natural del

Per respondre a aquests plantejaments, aquests són

municipi.

alguns dels eixos que hauria d’incorporar el pla director:
3. PLANIFICACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS
1. ANELLA VERDA DE L’ÀREA URBANA DE
BANYOLES
Més enllà dels espais naturals que estaran protegits en
el futur Parc Natural, és necessària la protecció d’una sèrie
d’espais a l’entorn de l’àrea urbana de Banyoles amb valors
naturals, agrícoles, culturals, socials... que per la seva
proximitat a zones urbanes podrien quedar fàcilment absorbits
pel creixement urbanístic. Per això proposem la creació
d’una anella verda que agrupi aquests espais, que estan
sotmesos a una forta pressió urbanística, i els doni un grau
de protecció per impedir la seva transformació en sòl urbà.
L’anella verda permetria una bona transició entre el medi
rural i el medi urbà, impediria la creació d’un continu urbà i
asseguraria l’existència d’espais naturals propers a zones
habitades que podrien ser habilitats com a zones de lleure,
mantenint-ne els usos tradicionals.
Alguns d’aquests espais podrien ser les hortes de Sota
Monestir, Guèmol, Can Castanyer i Mas Riera de Banyoles;

No ens cansem de repetir que és insostenible que cada
municipi pretengui realitzar el seu polígon industrial. També
és preocupant l’actual tendència a crear sòl industrial al llarg
de la carretera de Banyoles a Girona cercant la proximitat
amb l’autopista AP-7.
Ens hem de preguntar quin model volem. Pretenem que
cada municipi realitzi el seu polígon industrial per aconseguir
atraure el major nombre d’empreses de fora, siguin del tipus
que siguin i independentment de les necessitats de la
comarca? O preferim planificar el sòl industrial d’acord amb
les necessitats de desenvolupament del teixit industrial del
Pla de l’Estany (per exemple per agrupar totes les empreses
vinculades al mateix procés productiu)? Si apostem per la
segona opció, és necessari un acord comarcal per a la
creació d’un polígon industrial supramunicipal i mancomunat
que respongui a les necessitats de la comarca en lloc que
cada municipi faci el seu polígon.

el sector de les Arcades i el Puig de Sant Maritrià; el Bosc

Finalment cal advertir que, perquè aquest pla sigui eficient,

de Can Puig; la vall agrícola de Miànigues; la vall del

caldrà que els dos municipis que actualment estan revisant

Matamors i del Remençà a Camós i Corts; i l’entorn del Terri

el pla general (Cornellà del Terri i Porqueres) alenteixin el

a Mata, Borgonyà i Cornellà.

procés de redacció i el coordinin amb el Pla director urbanístic.
En cas contrari, el Pla director urbanístic pot esdevenir,

2. DEFENSA DE LA IDENTITAT DELS NUCLIS RURALS

d’entrada, paper mullat.

L’existència d’un gran nombre de petits nuclis històrics

Aquestes són, en definitiva, algunes pinzellades dels eixos

disseminats per tot el territori és una de les característiques

que creiem que hauria de tenir en compte el Pla director

més interessants de la comarca del Pla de l’Estany i alhora

urbanístic del Pla de l’Estany. Esperem que en la seva

és un potencial per als municipis. Cal defensar el caràcter

redacció es faciliti la participació de tots els agents implicats

rural i patrimonial d’aquests nuclis, així com la seva vinculació

en el futur del territori.

amb les àrees agrícoles i l’entorn natural.
A l’àrea urbana de Banyoles, alguns d’aquests nuclis (com

Moisès Jordi Pinatella

Guèmol a Banyoles; Mata i Miànigues a Porqueres; Corts

Coordinador de Limnos
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Notícies
“La llúdriga” comentàvem que l’ajuntament banyolí havia
aprovat aquesta moció. Per això, ens va estranyar veure
que, durant la Festa Major de la ciutat, el mes d’octubre, hi
hagués un circ amb animals a la població. Així doncs, vam
pensar que era oportú fer arribar una carta al consistori
recordant-los que a la moció hi diu, textualment: “Tercer. Que
la ciutat de Banyoles esdevingui municipi contrari a la
Carles Feo

celebració d’espectacles que exhibeixin animals en espais
públics i amb fins lucratius o d’oci. Així mateix, contrari a
l’autorització d’ocupació de via pública a circs o altres
empreses que utilitzin animals en captivitat en els seus
espectacles o exhibicions, i a la de la seva publicitat en
L'estany d'Espolla s'omple d'aigua (16.11.2005). L’estany

espais públics”. És evident la contradicció entre l’aprovació

d’Espolla es va omplir d’aigua després del segon període de

de la moció i la presència d’aquest circ, encara que també

pluges intenses de mitjans de novembre. El 16 de novembre

es podria considerar contradictòria la celebració d’activitats

Espolla apareixia amb una làmina d’aigua somera i al final

en què participa activament l’ajuntament i on també hi ha

del dia ja desguassava l’aigua pel rec i pels saltants de

exhibicions d’animals, com la Fira de Sant Martirià que es

Martís. Tot i ser un període d’inundació curta, que ha durat

va celebrar aquest novembre o Equnova. Per tot això, vam

fins a primers de desembre, ens ha permés gaudir de tota

demanar que en el futur es tingués en compte aquesta moció,

l’esplendor de l’espai i ha facilitat l’aparició d’una rica comunitat

aprovada a més per majoria absoluta, i que no quedés només

d’invertebrats d’aigua com ara els triops i escarabats d’aigua.

com una bonica declaració d’intencions.

L’any 2005 serà recordat per la forta sequera que ha provocat
una important reducció de les reserves d’aigua i el
manteniment d’un nivell baix de l’Estany. Per això les pluges
de l’octubre que van fer desbordar l’Estany, no van ser
suficients per fer sorgir aigua dels bullidors d’Espolla i del
Pla d’Usall, però si per recarregar l’aqüífer subterrani que ve
de l’Alta Garrotxa i que alimenta els brolladors, estanyols i
fonts de la zona entre Banyoles i Besalú. A més d’Espolla,
es van posar en funcionament. Les anteriors pluges fortes
només havien omplert d'aigua de pluja el fons d'aquest
estany, que es va secar ràpidament, ja que els dèficit hídric

Carles Feo

altres brolladors, com el de la Mussoga, al Pla d’Usall, també

del sistema era molt important i l'aigua es va infiltrar altre
cop cap a sota terra. Ha estat un moment ideal per captar

Quads a Espolla. Els quads s’han convertit en uns vehicles

la imatge fantàstica de l’Estany d’Espolla amb la làmina

que han experimentat un gran auge dins la nostra població.

d’aigua transparent, el pla de Martís d’aspecte terròs i els

Fruit d’això ha proliferat la circulació de quads per espais

Pirineus nevats al fons.

naturals de la comarca, per carreteres de muntanya, per les
vores del Fluvià i pel Pla de Martís. Per més que intentem

Limnos envia una carta a l’Ajuntament de Banyoles en

fer un esforç per acceptar la voluntat d’algunes persones de

relació a la Moció a favor dels animals i contra el seu

practicar aquest “esport” o activitat, s’ha de fer constar que

maltractament. Com recordareu, en el número anterior de

provoquen nombrosos problemes ambientals: soroll, molèsties
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diverses, ocupen l’espai que utilitzen també excursionistes

els amagadissos becadells, gamba roja pintada i territ variant.

i ciclistes, malmeten els camins de muntanya,… El que és

Nombroses arpelles anaven vigilant el cel i vam poder trobar

però més denunciable i reprobable és la circulació de quads

rastres de geneta pel camí. L’espècie més singular observada

per les lleres de rieres o per altres espais protegits com ara

va ser una oca riallera grossa, una au amb pocs registres i

Espolla, tal com es va poder comprovar recentment amb el

poc habitual en aquestes latituds.

rastre de nombroses roderes de quads dins aquest estany.
Com tothom sap els triops ponen els ous al fang d’Espolla,
hi creixen plantes d’interès com el poliol i la menta d’aigua,
i a més és un espai natural que cal respectar i conservar en
el seu estat més natural. Limnos ha insistit als ajuntaments
de Fontcoberta i Porqueres perquè solucionin els problemes
d’accessos i aparcament a la zona de l’estany d’Espolla, així
com la circulació de quads. A la natura, ni motos ni quads…

Continua el procés de creació de Parc Natural. Durant
els últims mesos han anat apareixent notícies a premsa
sobre el Parc Natural. Ramon Luque, director General de
Medi Natural, confirma que s’ha establert un calendari de
treball per crear el Parc Natural que s’ha consensuat entre
el Consorci de l’Estany, la Generalitat i la Fundació Territori
i Paisatge. Aquest calendari preveu la creació del Parc Natural
per a finals de 2006 o principis de 2007, tot i que el procés
actualment està pendent de passar per un debat públic i per
negociacions. S’està treballant amb una proposta de límits
bastant extensa que inclouria l’Estany, Espolla, la vall de
Campmajor, el Matamors a Camós, el riu Ser i part del Fluvià,
però que deixaria fora les Muntanyes de Rocacorba. De
moment la proposta és un esborrany que ha de passar per
un debat en els pròxims mesos. Des de Limnos seguim

Carles Feo

reclamant una proposta de màxims que incorpori des del
Fluvià fins a Rocacorba i de Sant Miquel de Campmajor a
Banyoles. L’Ajuntament de Fontcoberta ja ha fet
manifestacions públiques en relació al tema i s’ha queixat
del protagonisme que ha agafat el consistori banyolí en la
negociació sobre el parc natural. Des de Fontcoberta diuen
Sortida de Limnos als Aiguamolls de l’Empordà. El
diumenge 27 de novembre Limnos va organitzar una sortida
fins al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Tot i
l’amenaça de fred, 12 persones ens vam animar a arribarnos fins al Parc i vam poder gaudir finalment d’un dia fantàstic,
assolellat i d’una gran diversitat d’ocells. A la tarda uns quants

que no se’ls ha informat de les converses que es duien a
terme amb la Generalitat i que desconeixen la possible
inclusió de l’estany d’Espolla. Limnos demana un esforç de
consens per part de tots els ajuntaments implicats i creu que
el projecte pot ser molt important per a la comarca del Pla
de l’Estany, a nivell social, natural i, fins i tot, econòmic.

aventurers vam anar fins a les basses de la depuradora de
Castelló on vam gaudir d’un camí ple de fang i d’aigua. A
part de disfrutar de la natura, vam poder observar moltes

Pla especial a Vilert. L’Ajuntament d’Esponellà ha iniciat la

espècies d’ocells aquàtics, especialment les cigonyes, totes

redacció d’un Pla especial del sòl no urbanitzable per ordenar

posades als seus nius, estols grans de fredelugues, i espècies

les activitats extractives. D’aquesta manera respon a la

com ànec collverd, xarxet, ànec cullerot, ànec blanc, oca

demanda realitzada per l’Associació de Veïns de Vilert i

vulgar, morell cap-roig, morell de plomall, cabusset, corb

Limnos que protestaven pel gran nombre de projectes

marí gros, esplugabous, martinet blanc, bernat pescaire i un

d’extracció d’àrids a l’entorn del Fluvià que han aparegut en

llarg etcètera. Dels limícols vam veure becuts, gamba verda,

els últims mesos. Limnos opina que el pla especial hauria
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de considerar incompatibles per a les activitats extractives
les zones properes a nuclis urbans o població disseminada
i els espais d’interès ambiental i paisatgístic. En les zones
compatibles caldria establir un nombre màxim d’explotacions
elevada concentració. Des de Limnos seguirem el procés
d’aprovació del pla especial i, si és necessari, presentarem
al·legacions.

Es crea un organisme per minimitzar les conseqüències
del TGV. Una vintena d’associacions ecologistes i socials

Georgina Gratacós

per superfície en un mateix període per tal d’evitar una

(entre les quals hi ha Limnos) han creat un organisme que
té com a objectiu fer un seguiment de les obres del Tren de
Gran Velocitat (TGV) per minimitzar-ne el seu impacte. La
constitució d’aquesta nova plataforma va tenir lloc en una
reunió realitzada a Bàscara el 25 de novembre a iniciativa
de l’Associació de Veïns de Vilademuls. Actualment el TGV
està en obres en diversos punts de les comarques gironines,
però el tram situat entre Girona i Figueres no disposa encara
de cap traçat definiu. El Consell d’Iniciatives Locals pel Medi

i que passaria per regular aspectes com l’ús de cadires, la
limitació del nombre d’assistents, la molèstia per a la fauna
en època de cria, la possibilitat de sorolls (música, petards),
la utilització de flors i plantes, arròs o confeti, i tots aquells
aspectes habituals en els casaments que poden tenir
conseqüències negatives contradictòries amb la qualitat
d’espai natural. A hores d’ara, no hem rebut cap mena de
resposta en relació a aquest tema.

Ambient (CILMA), organisme vinculat a la Diputació
de Girona, ha realitzat una proposta alternativa en
aquest tram que està sent analitzada pel Ministeri
de Foment.

Casaments a l’Estany de Banyoles. Després
d’assabentar-nos que, des d’ara, un dels llocs on
es podrien celebrar casaments civils al municipi de
Banyoles seria la zona dels Desmais, a l’Estany,
el mes de novembre vam fer arribar una carta al
regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles
per saber si aquesta decisió s’havia pres valorant
tots els factors implicats. I és que la vam trobar una

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.

mica estranya, ja que no només es tracta d’una
zona inclosa dins el PEIN (Ple Espècial d’Interès
Natural) de l’Estany de Banyoles, sinó també dins
el BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) que protegeix
les pesqueres i aquesta zona de l’Estany amb la
categoria de jardí històric. Per això, ens interessava
saber si s’ha redactat una normativa per poder portar
a terme aquesta mena d’activitat en aquest espai,

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
Fins a 18 anys: 12 euros

Soci protector: 45 euros (mínim)

Quota normal: 25 euros

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

12

Núm. 68. Hivern 2005

Manifestació multitudinària a Girona contra la MAT. Prop
de 20.000 persones es van manifestar l’11 de desembre a
Girona per protestar pel projecte de línia de 400.000 volts
entre Sentmentat i Baixàs, convocats per la Plataforma No
a la MAT i l’associació de municipis contra la MAT (AMMAT).
Es tracta de la manifestació més multitudinària realitzada
més temps passa més gent es posiciona contra el projecte.
La manifestació va aplegar centenars de veïns del Pla de
l’Estany, especialment dels tres municipis que podrien resultarne afectats: Vilademuls, Cornellà del Terri i Palol de Revardit.
A més van assistir a la manifestació els alcaldes de Banyoles,

Roger Biosca

contra la línia de molt alta tensió, fet que demostra que com

Camós, Crespià, Esponellà, Palol de Revardit i Vilademuls.

Activitats
Diumenge 15 de gener de 2006.
CENS D'OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS DE L'ESTANY DE BANYOLES. Activitat ornitològica
inclosa en el cens d’ocells de tot Catalunya i que Limnos realitza des del 1995. Farem la volta a l’Estany
comptant els individus d’ocells aquàtics que hi observem. Activitat matinal oberta a tothom; recomanem
que porteu prismàtics i roba d’abric.
Hora i lloc de trobada: 8 del matí a davant
Nom i Cognoms
del Club Natació Banyoles.
Adreça
Població
Data de naixement

Telèfon

Professió

e-mail

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).

Dissabte 28 de gener de 2006.
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE
LIMNOS. A les 19 hores als locals de
l’Escola de Natura de Banyoles. Activitat
també oberta a simpatitzants i persones
interessades en el medi ambient a la
comarca. Balanç de l’any 2005 i propostes
per al 2006.
2 de febrer de 2006.
DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES.
Activitat per concretar. Segurament serà
el cap de setmana del 4 i 5 de febrer.
Consulteu l’agenda del web limnos.org per
tenir-ne més informació.

