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Les plataformes: un nou actor territorial
En els últims mesos han aparegut al Pla de lEstany tres noves plataformes en
defensa del patrimoni natural. Són la Plataforma Vall de Miànigues (que soposa al
Pla dOrdenació Urbanística Municipal de Porqueres), la Plataforma Defensem el
Territori (que, entre altres aspectes, lluita per la preservació de la riera Casinyola,
situada entre Vilademuls i Bàscara, del pas del TGV) i la Plataforma en Defensa dels
Horts i els Recs de Banyoles. Daquesta proliferació de plataformes, que també sestà
donant en molts altres punts de Catalunya, sen pot fer una lectura negativa i una
de positiva.
La lectura negativa és la gran quantitat de problemàtiques ambientals i territorials
que afecten al nostre país i que són el resultat de lactual model social i econòmic:
creixement de la mobilitat, difusió de la urbanització, hàbits de consum... Les
plataformes sorgeixen, doncs, per fer front a un ampli ventall de conflictes com la
gestió dels residus, els abocadors, la contaminació de les aigües, les infraestructures
viàries i energètiques, les transformacions en el paisatge, la pèrdua despai agrícola
o la destrucció del patrimoni cultural.
La lectura positiva és evident. Cada cop hi ha més gent disposada a lluitar per
la preservació del territori. I això és així perquè aspectes com la qualitat de vida, el
benestar o la salut sassocien clarament a la qualitat ambiental i a un entorn net i
ordenat. A més la pròpia naturalesa de les plataformes, que dóna una gran importància
a aconseguir el màxim de ressò mediàtic a les seves propostes, ha portat a una
creixent socialització dels conflictes territorials que formen part, cada cop més, de
lactualitat política i social.
Un altre aspecte sobre el que cal reflexionar és la relació entre les entitats
ecologistes i les plataformes. Algunes de les plataformes estan vinculades a entitats
ecologistes, com és el cas de Salvem lEmpordà respecte a la IAEDEN, i altres han
nascut directament de la societat civil, per bé que clarament influenciades pel discurs
ambientalista. El seu objectiu és aglutinar sectors que sovint no combreguen amb
el discurs ecologista però que es poden adherir a demandes concretes, i així
aconseguir fer més força.
Limnos participa, dalguna manera, de les tres plataformes anteriorment esmentades.
La nostra entitat aporta, en primer lloc, lexperiència de quasi dues dècades dactivisme
ecologista. I, el que és més important, permet dotar el missatge de les plataformes
duna dimensió més global que relacioni el conflicte específic amb el context general.
I això és bàsic per tal daconseguir cercar solucions que no es basin únicament en
el pedaç sinó que fixin les bases per assolir un model territorial sostenible. Cal cercar,
doncs, la complementarietat entre lespontaneïtat de la societat civil i el discurs
consolidat i global de lecologisme per tal de poder incidir molt més en la realitat que
ens envolta.

LIMNOS
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Citacions de fauna
NOTICIARI FAUNÍSTIC DEL PLA DE L'ESTANY
DE L'1 DE SETEMBRE AL 31 DE DESEMBRE DE 2006

Noticiari naturalista del Pla de l'Estany. Trobareu totes les observacions detallades a l'apartat Noticiari de fauna de
www.limnos.org
Aquest número de la revista inclou les observacions dels
quatre mesos últims de lany 2006 aprofitant lendarreriment
de ledició. Malgrat tot, el nombre de dades sha de considerar
que ha estat menor al daltres anys. El pas migratori per
lEstany ha estat discret, del qual només cal destacar les
bones observacions realitzades a les noves llacunes
construïdes, els primers freds de lhivern han tardat a arribar
i moltes espècies hivernants han arribat tard i amb pocs
efectius.
Hem de començar el comentari del recull de cites esmentant
una dada molt interessant recollida amb retard en aquest
noticiari i que correspon a la nidificació per primer cop del
bernat pescaire (Ardea cinerea) a la comarca del Pla de
lEstany. Aquesta fantàstica notícia es va confirmar amb
lobservació dun adult amb cinc joves volanders al riu Fluvià
a Vilert el 5.VIII.06 (TCXA).

Carles Feo

El mes de setembre correspon amb linici o amb el punt
més marcat de la migració de moltes espècies docells.
Shan vist exemplars de la majoria despècies singulars de
zones humides com el pas de 10 martinets de nit
(Nyctocorax nyctocorax) per lEstany, aturats als arbres de
la punta Freixenet acabada de restaurar, el 9.IX.06 (CFQA),
el dun exemplar de martinet blanc (Egretta garzetta) vist
als desmais el 22.IX.06 (CFQA), un agró roig (Ardea
purpurea) a la llacuna de lArtiga el 30.IX.06 (XVPA), 4
xarxets (Anas crecca) el 22.IX.06 i xivitones (Actitis
hypoleucos) tant a lEstany 4 exs. el 8.IX.06 (XVPA), com
a la llacuna de lArtiga 1.IX.06 (CFQA). Com es pot comprovar
les llacunes de nova creació, algunes ja plenes daigua com
la de lArtiga, i altres amb basses de pluja com la den
Margarit han recollit bastantes observacions docells de pas
i limícoles, un fet bastant interessant. Així shi ha vist espècies
considerades escasses com la gamba verda (Tringa
nebulosa): 1 ex. del 8 al 10.IX.06 a lArtiga (CFQA, XVPA),
també la xivita (Tringa ochropus) i el corriol petit (Charadius
dubius). Malauradament la temporada de caça va començar
el 15 de setembre i la zona està dins un vedat. Això va
provocar una disminució en lobservació docells aquàtics,
especialment a la llacuna de lArtiga degut als trets i les
molèsties que han causat els caçadors. Amb les calors del
setembre es van poder capturar dues tortugues de rierol
(Maremys leprosa) a la riera den Morgat i a lEstany (LZHA,
CFQA, MCLA).
Loctubre és el mes on es barreja encara el pas docells
migradors i arriben els primers hivernants. Com a migradors
encara ens van visitar 2 ànecs xiuladors (Anas penelope)
i un xarxet el 18.X.06 (CFQ). Els hivernants van arribar a
finals de la primera quinzena de mes, i així es van poder
veure el dia 12.X.06 els primers corb marí gros
(Phalacrocorax carbo) 2 exs. a lEstany de Banyoles i 2 exs.
a la resclosa de Serinyà, i el primer exemplar de morell
cap-roig als desmais (CFQA). Més endavant van arribar

més corbs marins, i morells, les primeres fredelugues
(Vanellus vanellus) amb un estol de 25 exs. al Pla de Martís
el 23.X.06; els becadells (Gallinago gallinago): 1 ex. a la
riera den Morgat prop de Cal Ferrer (CFQA, DBMA) i 2 exs.
als aiguamolls de la Puda el 13.X.06 (CFQA); i la sorpresa
de cada hivern de lagró blanc a lIlla de Fares (Egretta
alba) el 15.X.06 (CFQA, JBVA). Finalment durant loctubre
va arribar també a lEstany un cigne mut (Cygnus olor)
aparentment semisalvatge que ha estat fins a dia davui
menjant amb les fotges a la zona del Vilar. Durant el mes
va anar augmentant el nombre de fotges (Fulica atra) de 77
a 122 el 30.X.2006, i es van comptar un màxim de 2571
gavians (Larus michahellis) dormint a lEstany el 19.X.2006
el que fa preveure una altra hivernada rècord de lespècie.
El novembre han seguit observant-se alguns ocells migrant
com 8 xarxets a lEstany el 1.XI.06 i 1 ex. a la llacuna de
lArtiga del 18 al 24.XI.06 (CFQA, XVPA); i un martinet
blanc a la llacuna dels Amaradors el 7.XI.06. En un cens
docells a lEstany el 11.XI.06 es van comptar 154 ànecs
collverd, 13 polles daigua i 224 fotges, el que representa
el rècord màxim de lespècie a lEstany. Es van veure els
primers 10 esplugabous volant a la zona de Cornellà del
Terri el 3.XI.06 (GGT) des de llavors habituals en baix nombre
a labocador de Puigpalter, i una arpella pàl.lida (Circus
cyaneus) hivernant al Pla de Martís el 17.XI.06 (CFQA).
També es va observar el màxim de morells cap-roig a la
zona dels desmais 15 exs. el 2.XI.06 (JBVA) que des de
llavors shan quedat a la zona, sinó tots, almenys un mínim
d11 exemplars.
Finalment el mes de desembre va permetre seguir observant
espècies singulars com lAgró blanc 2 exs. a la
desembocadura del Ser a la resclosa de Serinyà vistos
durant tot el mes, també aigües amunt del Fluvià, o larpella
pàl·lida al Pla de Martís el 8.XII.06 (CFQA). Un parell dànecs
cullerot (Anas clypeata) despistats, van passar el 15.XII.06,
en lany en el qual shan recollit menys observacions daquesta
espècie. Han continuat les observacions desplugabous, del
cigne mut, de fredelugues al Pla de Martís; 66 exs. el
8.XII.06 (JPSA, CFQA); becadells a la llacuna de lAulina;
1 ex. el 2.XII.06 (XVPA) i als aiguamolls de la Puda durant
tot el mes; i els morells caproig a la zona dels desmais.
Finalment comentar que hi ha hagut la primera observació
hivernal de xivitona (Actitis hypoleucos) a lEstany, una
espècie principalment migradora a la zona: 1 ex. a la riera
den Morgat el 12.XII.06 (XVP).
Observadors: CETA: Centre Excursionista de Terrassa; CFQA:
Carles Feo; CRXA: Concepció Riera; DBMA: Dani Boix; ESXA: Enric
Sanllehi; GGTA: Georgina Gratacós; JBVA: Jordi Burch; JPSA:
Joan Pontacq; LZHA: Lluís Zamora; MCLA: Miquel Campos; QPR:
Quim Pou; TCXA: Teresa Congost; XVPA: Xavi Vila.

Carles Feo i Quer
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Es crea la Plataforma
en Defensa dels Horts i els Recs de Banyoles
Limnos ha impulsat, juntament amb diversos usuaris

o deixar-li via lliure, indica el camí que ha de seguir. El

dhorts i altres ciutadans, la Plataforma en Defensa dels Horts

creixement urbanístic de Banyoles al llarg del segle XX ha

i els Recs de Banyoles. Daquesta manera es pretén sumar

comportat, però, la regressió de lespai agrícola i avui el Pla

esforços per evitar que lactual creixement urbanístic que

dOrdenació Urbana Municipal (POUM) qualifica com a

està vivint Banyoles destrueixi valors naturals i i patrimonials.

urbanitzables la pràctica totalitat dels horts que es mantenen.

Fins al moment la Plataforma ha elaborat un manifest al

Considerem que els horts de Banyoles generen múltiples

qual us hi podeu adherir a nivell individual o en representació
dentitats. Si voleu disposar d'un full per recollir signatures,
o si voleu un full d'adhesions per a entitats ens el podeu
demanar i us enviarem un word amb el text. Demaneu-lo a
limnos@limnos.org. Si teniu alguna fulla emplenada la podeu
portar a lespai de Limnos de lEscola de Natura. També
podeu trobar fulls de signatures a diversos establiments de
la ciutat de Banyoles (Botigues, biblioteca,...).

valors que cal preservar i potenciar:
-Valors històrics i culturals: constitueixen un patrimoni
etnològic de primer ordre format pels horts que representen
una gran acumulació de cultura tradicional i popular transmesa
de generació en generació- i per diversos elements vinculats
al sistema de regadiu i a la xarxa de recs com les parets de
travertí, els bagants, les cadiretes, els rentadors o els ponts.
-Valors mediambientals i paisatgístics: la combinació
dhorts, arbres fruiters i laigua dels recs fa que esdevingui
un espai amb una singular diversitat natural i genera un
paisatge urbà més divers i de més qualitat. És també un gran
reservori de biodiversitat ja que shi conreen moltíssimes
espècies, algunes delles varietats locals amb un interès
genètic molt important.
-Valors socials i productius: és un lloc docupació i de

Moisès Jordi

lleure de moltes persones, especialment gent gran, i produeix
aliments sans i de qualitat per lautoconsum o pels mercats
propers. A més els horts tenen una forta potencialitat educativa,
pedagògica i, fins i tot, lúdica.
Hortes de Sota Monestir

MANIFEST EN DEFENSA DELS HORTS I ELS RECS
DE BANYOLES

Per tot això demanem a lAjuntament de Banyoles que
emprengui les actuacions necessàries per preservar els
horts vinculats a la xarxa de recs, que estan amenaçats
pel fort creixement urbanístic que viu actualment la ciutat.

Els horts de Banyoles han estat al llarg de molts segles

En concret aquesta mesura hauria dafectar els horts de Can

un espai vital pel desenvolupament de la ciutat. El seu origen

Castañer, Sota Monestir, Can Boada, Guèmol i Mas Riera.

se situa al segle IX i es deu a la creació, per part duna

Un cop protegits proposem la realització dun Pla Especial

comunitat de monjos benedictins, duna xarxa de recs de

dels Horts de Banyoles que fixi mesures per millorar aquests

desguàs de lEstany, construïda amb travertí, que va permetre

espais (neteja de marges i recs, preservació del patrimoni,

dessecar els aiguamolls i aprofitar laigua per a usos agrícoles

regulació de barraques i tanques...) i per promocionar el seu

i industrials. La singularitat principal dels horts de Banyoles

ús (horts escolars, horts ecològics, tallers, marca de qualitat,

és la xarxa de regadiu, la simplicitat i eficàcia del qual ha fet
que hagi perdurat més de mil anys sense sofrir canvis
importants. Aquesta es basa en lexistència de nombrosos
ramals secundaris dels recs principals, que possibiliten laccés
de laigua a pràcticament qualsevol indret, i tan sols la posició
de les cadiretes o bagants, que poden barrar el pas de laigua

ajudes als usuaris...). Considerem que la preservació,
promoció i divulgació dels horts i dels recs permetrà integrar
dins la ciutat lenorme patrimoni que deriva de laprofitament
secular de lEstany i reforçar la identitat territorial de Banyoles.
Plataforma en Defensa dels Horts i els Recs de
Banyoles
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La riera Casinyola amenaçada pel TAV
La Plataforma Defensem el Territori, formada per veïns

important perquè l'Estat francès no té previst connectar

de diferents pobles de les comarques gironines afectats pel

Perpinyà amb Montpeller fins el 2015 i Montpeller amb París

pas de grans infraestructures, ha iniciat una campanya per

fins el 2030. La Plataforma lamenta també el paper que estan

reclamar la preservació de la riera Casinyola, un espai de

jugant diversos representants del Departament de Política

gran valor biològic i paisatgístic, amb diverses espècies

Territorial i Obres Públiques que han assegurat que és

protegides i amb un cabal permanent daigua. La riera neix

pràcticament impossible canviar el traçat, de tal manera que

al Pla de lEstany, prop del nucli de Galliners, passa prop del

abandona els alcaldes i ciutadans daquests pobles a la

nucli de Vilademuls i desemboca al costat de Bàscara al riu

voluntat del Ministeri de Foment malgrat que el Govern de

Fluvià. El traçat previst del Tren dAlta Velocitat passa just

la Generalitat té competències en la planificació i la gestió

per sobre de la riera entre el nucli de Vilademuls i el de

de les infraestructures de titularitat estatal situades a

Bàscara.

Catalunya.

La Plataforma dóna suport al traçat del TAV entre
Vilademuls i Pontós que proposa el Consell dIniciatives
Locals pel Medi Ambient (CILMA), un organisme del qual
formen part ajuntaments, consells comarcals i la Diputació
de Girona. A diferència del traçat previst inicialment, aquest
transcorreria per lest de Bàscara unificant el pas de les
infraestructures en un sol corredor on, a més, hi hauria lactual
autopista AP-7 i el futur desdoblament de la N-II generant
un impacte mediambiental molt menor. Aquest traçat evita
que Bàscara quedi encotillada entremig de les grans
infraestructures, sallunya de diversos nuclis com Pontós,
Creixell, Borrassà i el veïnat de Monells i no destrossa la
riera Casinyola ni les seves deus. El CILMA va presentar la

Plataforma Defensem el Territori

Riera Casinyola a l'altura del veïnat de Monells

proposta de modificació del traçat el setembre de 2004 al

Per tal de defensar la proposta del CILMA la Plataforma

Ministeri de Foment i fins avui no ha obtingut resposta.

ha iniciat el mes de desembre un estudi en profunditat dels

El principal argument de Foment per no canviar el projecte

valors naturals de la riera Casinyola, en el qual hi participen

és que el TAV ha destar connectat amb França el 2009, però

membres de Limnos, de lAssociació de Naturalistes de

això és del tot impossible perquè encara shan de fer les

Girona, de lAteneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona

obres a la ciutat de Girona, amb el projecte encara en

i científics de la Universitat de Girona. La iniciativa compta

tramitació, i a Barcelona. A més el temps no és una raó

amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

La riera Casinyola i la seva vall: situació geogràfica i referències històriques
La riera Casinyola és un afluent de primer ordre del riu Fluvià (marge dret) de tres quilòmetres de longitud. La riera i la seva vall
estan presidides en la seva capçalera pel poble de Vilademuls, a ponent la limita la serra de Sant Baldiri (183 m) i a llevant el
Puig de les Cavorques i els boscos de Monells i desemboca al riu Fluvià molt a prop del nucli de Bàscara.
Al llarg del segle IX diversos documents certifiquen el domini que concedí Carlemany als bisbes de Girona de les possessions
de la vila de Bàscara, aquests documents fan esment dels vilars emplaçats dintre del territori del seu alou. Apareix el nom de
Cassaniolas en un precepte de Carles el Senzill de l'any 898 que confirma altra volta la possessió de Bàscara pel bisbe davant
les pretensions dels comtes de Besalú. En ell s'esmenten tots els vilars que havien anat apareixent en els documents precedents:
villam Baschara cum suis villaribus,...que apellantur Terrutellas et Cassaniolas ac villare Amiton. Aquesta vila, emplaçada
possiblement a prop de la riera que porta el seu nom, devia estar ubicada en el mateix lloc on avui trobem el veïnat de Monells.
El veïnat prengué el nom de Monells pel cognom de la família Monell que regentà la batllia de Vilademuls i que residia a la torre
de Monells en el segle XIV. Del topònim Cassaniolas ha romàs una pervivència en el torrent de Casinyola. Hi ha indicis d'antigues
parets davant el mas Salleras que indicarien, com el topònim del mas (cellera o sagrera: espai sagrat al voltant d'una església
o castell que gaudia d'una certa immunitat), que podia haver-hi hagut un nucli primitiu.
Informació extreta del dossier de premsa de la Plataforma Defensem el Territori
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Notícies
Limnos reclama un pacte de ciutat pel futur urbanístic
de leix Farga-Monestir-Can Castanyer

Leix Farga-Monestir-Can Castanyer és lúltim gran sector

Ell 2 doctubre la Comissió Territorial dUrbanisme de Girona
va denegar laprovació del pla parcial urbanístic UP5 (situat
entre la Farga, Can Puig i Ronda Monestir), perquè no
protegia suficientment la riera Canaleta. Aquest fet se sumava
a la denegació, uns mesos enrera, del pla parcial de lUP8
(a la carretera de Vilavenut). Després de la denegació del
projecte el director general dUrbanisme, Joan Llort, demanava
a lAjuntament de Banyoles una reflexió sobre el futur del
terme municipal. Limnos considera que aquesta reflexió sha
de traduir en un pacte de ciutat pel futur urbanístic de leix
Farga-Monestir-Can Castanyer (una àrea caracteritzada per
la petita propietat agrícola i lexistència duna extensa xarxa
de recs) a partir dels següents eixos:

és, per tant, lúltima oportunitat per fer un urbanisme modern,

-Realització dun projecte global que agrupi tots els sectors
urbanístics situats a leix Farga-Monestir-Can Castanyer
(UP5, UP8, NP4, UA34 i Ronda Monestir Nord).
-Elaboració del projecte per part dun equip darquitectes de
prestigi a nivell nacional.
-Participació del màxim nombre dagents en la seva discussió
(Ajuntament, partits polítics, Limnos, Centre dEstudis
Comarcals, associacions de veïns...) que permeti arribar a
un ampli consens sobre el futur de leix.
-Compatibilització del desenvolupament urbanístic del sector
amb la preservació de la xarxa de recs i el patrimoni vinculat
al seu ús social, agrícola i industrial (molins, antigues
indústries, hortes, sistemes de regadiu, parets de travertí,
rentadors, ponts...).

urbanitzable que li queda a Banyoles. Limnos considera que
de qualitat, participatiu i que preservi i potenciï el patrimoni
que deriva de laprofitament secular de lEstany per part de
la ciutat.
Limnos i la Plataforma de la Vall de Miànigues contra el
POUM de Porqueres
El mes dagost es va aprovar inicialment el Pla dOrdenació
Urbana Municipal (POUM) de Porqueres. Un grup de veïns
del municipi es van organitzar per mostrar el seu rebuig al
Pla i es van constituir com a Plataforma de la Vall de
Miànigues, a la qual shi va afegir Limnos. Segons la
Plataforma les previsions que realitza el POUM ocasionarien
un greu impacte sobre el patrimoni natural i cultural de
Miànigues pels següents motius
-Preveu una zona de creixement urbanístic (SUD2) al nordoest de lactual zona esportiva apropant la zona urbana fins
a menys de cent metres del nucli de Miànigues.
-Preveu una zona de creixement urbanístic (PAU 19 i PAU
20) al sector Prat Dallas, en una zona dantics aiguamolls,
que ha estat delimitada com a zona potencialment inundable
mitjançant criteris geomorfològics per a la redacció del Pla
INUNCAT (juny de 2001), la qual cosa comporta un greu
risc dinundació.
-La vall de Miànigues és una àrea molt interessant formada
per dos turons (on es troben diverses masies i el nucli antic
de Miànigues), feixes de camps de conreu amb presència
doliveres als marges, diverses clapes de bosc i la vall agrícola
situada a banda i banda del carrer de Sant Galderic. A part
dels seus valors ambientals i paisatgístics, la proximitat
daquesta zona a làrea urbana de Banyoles permet que
realitzi una funció de pulmó verd que cada cop és més
valorada pels veïns i veïnes de lentorn.
-El POUM reserva els terrenys per a la creació de la ronda
oest de Banyoles sense que shagi discutit a nivell comarcal
la seva necessitat i limpacte que generarà, no només sobre
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la vall de Miànigues, sinó també sobre les zones urbanes de
Camós i Porqueres i la plana de llevant de lEstany de
Banyoles.
Per tot això Limnos va presentar a principis de novembre
Hortes de Can Boada i ramal de l'Hort-Teixidor

una al·legació al POUM de Porqueres en la que reclamava
que saturés el seu procés de tramitació fins que shagués
aprovat el Pla director urbanístic del Pla de lEstany. Lobjectiu
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era evitar lexistència de plantejaments contradictoris amb
una ordenació global en aspectes com les infraestructures,
els creixements urbans o la protecció despais naturals.
Finalment lAjuntament de Porqueres va fer cas a les
reclamacions i el mes de desembre va aturar temporalment
el POUM a lespera del resultat dels treballs inicials del Pla
director.

i reivindicatiu alhora. El manifest fou llegit per larqueòleg
Eudald Carbonell i posteriorment actuaren els músics Josep
Tero i Titot.
Mitjançant aquesta concentració la ciutadania i els
representants polítics locals van deixar clar, de nou, que des
del territori es rebutja frontalment aquesta infraestructura
innecessària i que sestà tramitant de forma absolutament
il·legal, faltant als deures, essencials en democràcia,
dinformació transparent i consulta a la ciutadania per una
banda i de lleialtat institucional envers als ajuntaments per
una altra.
Limnos soposa a la creació duna pista datletisme al
parc de la Draga

Moisès Jordi

A principis de desembre lAjuntament de Banyoles va iniciar
la construcció duna pista datletisme al Parc de la Draga.

Participants a la caminada popular al nucli de Miànigues

I tu, què fas pel teu
entorn?

%

Malgrat laturada temporal del POUM Limnos i la
Plataforma de la Vall de Miànigues seguiran
reclamant la seva modifcació al considerar que
a la comarca hi ha altres zones amb possibilitats
de creixement, millor comunicades i que no
generaran tants impactes ambientals i paisatgístics
com a Miànigues.

Limnos va manifestar el seu rebuig més enèrgic a la ubicació
daquest equipament al considerar que aquesta desvirtua
completament el concepte inicial del parc de la Draga, entès
com a espai a mig camí entra una zona verda i una zona

El 17 de desembre, pocs dies després de l'aturada
del POUM, la Plataforma va organitzar una
caminada popular per les zones afectades que
va reunir unes 200 persones.

4.000 persones contra la MAT a Girona
El diumenge 12 de novembre es van concentrar
4.000 persones sota el lema Prou mentides!
davant la subdelegació del Govern a Girona, per
tal de manifestar la seva oposició a la Línia de
Molt Alta Tensió i al model energètic actual. La
mobilització es va realitzar pocs dies abans de
la cimera hispanofrancesa a Girona. La
concentració, convocada per les plataformes No
a la Mat i No a la THT així com per les associacions
de municipis Ammat i Sydeco, fou un èxit de
participació i va transcórrer en un ambient festiu

Creus en la sostenibilitat com a millor alternativa de futur?
Creus en els valors naturals i paisatgístics del Pla de lEstany?
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 daquestes preguntes, és que
penses com Limnos. Fes-te soci per col.laborar amb nosaltres.
Els socis de Limnos poden assistir a les reunions de la Junta, aportar
propostes de millora de lentitat i reben quatre trameses anuals, per
correu, a casa seva, amb la revista La Llúdriga i altres informacions
dinterès.
QUOTA DINSCRIPCIÓ ANUAL
Fins a 18 anys: 12 euros

Soci protector: 45 euros (mínim)

Quota normal: 25 euros

Altres: .........euros
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natural. La tendència a concentrar-hi usos i activitats diverses
(equipaments esportius, parcs infantils, concerts, fires...)
lassimilen a un simple parc urbà mancat dels valors naturals,
culturals, paisatgístics i simbòlics que estan a la base del
projecte inicial.

Obres de creació de la pista d'atletisme al parc de la Draga

Limnos està a favor de la creació duna pista datletisme
però ens oposem a la seva ubicació al parc de la Draga. El
més raonable hauria estat encabir-la a la zona esportiva de
Miànigues, fet que hauria estat un primer pas per
descongestionar lEstany dactivitats esportives. Daltra banda
considerem inacceptable la manca dinformació i la celeritat
que ha acompanyat el projecte de creació de la pista, que
ha impedit que es pogués encetar un mínim debat sobre el
model de parc de la Draga que desitja la població.

Activitats
Dissabte 13 de gener
Cens internacional docells aquàtics del riu Fluvià de
lIlla de Fares a Esponellà.

Diumenge 14 de gener
Cens internacional docells aquàtics de lEstany de
Banyoles.

A les 8 del matí a la gasolinera de Serinyà. Activitat matinal.

A les 8 del matí davant del Club Natació Banyoles. Activitat
matinal. Donarem la volta a lEstany tot comptant tots els
ocells aquàtics tal com anem fent des de 1995. Millor portar
prismàtics i roba dabric.

Nom i Cognoms
Adreça

Població

Data de naixement

Telèfon

Professió

e-mail

Activitats relacionades amb el Dia
Mundial de les Zones Humides:
2 de febrer de 2007

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

demana al banc o caixa

Organitzades conjuntament amb el Consorci de
lEstany de Banyoles. Activitats subjectes a
modificació. Per a confirmar les activitats del cap
de setmana consulteu lagenda al nostre web:

%

Que atengui amb càrrec al seu compte núm.:

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

Pots portar la butlleta a lespai de Limnos de lEscola de Natura
(Passeig de La Draga, 5-7, de Banyoles).

Dissabte 3 de febrer
Xerrades sobre la fauna de lEstany de
Banyoles a lAlberg de Banyoles de 18:00 a
20:15. Es parlarà sobre els estudis de fauna en
curs a lEstany de Banyoles sobre libèl.lules, ocells
i amfibis.
Diumenge 4 de febrer
Sortida matinal a les noves llacunes de
lEstany, durant la qual es farà una demostració
dels estudis sobre peixos que sestan fent a
lestany (col·locació de trampes, espècies, etc..).
Sortida des de lesglésia de Porqueres a les 10
del matí.

