Encara hi ha gent que pensa que el que pretén l’ecologisme és allunyar al màxim les
persones dels espais naturals per evitar qualsevol impacte. Qui ens coneix bé sap, però,
que el que volem és just el contrari, és a dir, que la societat gaudeixi i aprofiti els recursos
naturals. És evident també, tanmateix, que determinats usos del medi comprometen
precisament que tant nosaltres com les generacions futures en puguem seguir gaudint
i és per això que cal regular-los.
En el cas de l’Estany de Banyoles, Limnos ha hagut de fer el paper, no sempre agraït,
de denunciar aquelles activitats incompatibles amb la seva preservació, com l’esquí
nàutic, la navegació prop de les ribes o l’enjardinament de les vores. Tot i que el temps
ens ha acabat donant la raó, sí que és cert que part de la població assimila l’ecologisme
a les restriccions d’activitats.
Avui, però, sembla que les tornes han canviat. L’absència de barques de passeig i
de rem, la reconversió de comercial a residencial de la zona del Cisne i el tancament
entre setmana del Centre d’Interpretació de l’Estany no van precisament en la direcció
de dinamitzar l’Estany de Banyoles, sinó tot el contrari. No és estrany que sorgeixin
grups que proposin un ús més actiu de l’Estany, per exemple amb la creació de noves
zones de bany, per bé que cal no oblidar que el principal problema de Banyoles és la
manca d’una piscina pública.
Davant d’aquesta situació d’apatia, resulta curiós que una entitat ecologista proposi
que els espais naturals esdevinguin un element de dinamització. Ho fem quan
considerem que el Parc Natural podria servir per impulsar el turisme vinculat al medi
ambient o a les activitats esportives. O quan reclamem que les hortes i els recs de Sota
Monestir esdevinguin una gran zona verda per a la població i un actiu turístic vinculat
als usos de l’aigua. I ara ho fem proposant la dinamització del Front d’Estany a partir
d’un projecte que permeti reactivar l’oferta lúdica i comercial.
Banyoles no s’escapa de la crisi econòmica, amb la pèrdua constant de llocs
de treball. Si volem atraure turistes per compensar, almenys en part, aquesta situació
no podem seguir amb els braços plegats sinó que ens hem de posar a treballar
per aconseguir-ho.

Observacions destacades registrades entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2011
Com cada any, les observacions del mes de gener solen incloure els resultats del cens d’ocells hivernants que també es pot
consultar en l’anterior número de la revista. Fora d’aquest cens, el més destacat ha estat l’observació habitual d’arpella
pàl·lida (Circus cyaneus) i botxí (Lanius meridionalis) al Pla de Martís durant tot el mes.
El febrer comença amb una observació destacada de Picot negre (Dryocopus martins) el 5/II al cim de Golany (CFQ), i
d’una sorprenent boscarla de canyar (A. scirpaceus) hivernant el 6/II al nord de l’Estany (DCF). Es forma una nova parella de
cigonyes (Ciconia ciconia) que el 16/II ja ocupa el niu de La Puda (CFQ). Estan anellades: el mascle A0S6 i la femella jove
90M3. El 19/II una agró blanc (Egretta alba) és observat a la llacuna de l’Aulina de Can Morgat, Porqueres (XVP).
Pel març arriben els primers xarrasclets (Anas querquedula), un a la llacuna de l’Artiga el 9/III (XHX), i passen cent vint
grues (Grus grus) pel Pla de Martís (SCI). Una fantàstica dada és l’observació d’un niu de duc (Bubo bubo) amb un poll gran
el 13/III al riu Fluvià, a Esponellà (CFQ, JMM). Una esmerla (Falco columbarius) és vista a la llacuna de l’Aulina el 14/III (SCI) i
passen 18 àguiles marcenques (Circaetus gallicus) (SCI) i un milà reial (Milvus milvus) (JVX) pel Pla de Martís el 19/III. Dos
picots negres al cim de Golany el 30/III (JBX).
A l’abril hi ha moltes observacions de rapinyaires i ocells aquàtics en pas migratori, igual que al mes de març, que no es
poden resumir. Dues noves espècies van ser vistes a la comarca per primer cop al mateix lloc. Una, dos territ menut (Calidris
minuta) vistos el 1/IV i un tètol cuabarrat (Limosa lapponica) vist el 6/IV a les llacunes del Pla de Martís el 1/IV (SCI). Un
martinet ros (Ardeolla ralloides) és vist a la llacuna de l’Aulina 19/IV (XVP), i un jove martinet de nit (N. nyctocorax) a Serinyà
el 22/IV (XHX). Una observació d’una espècie molt escassa ha estat un còlit ros (Oenanthe hispanica) vist el 29/IV (FTX) al Pla
de Martís i també un rascletó (Porzana parva) a la llacuna de Margarit el 17/IV (CFQ).
Pel maig es veuen tres voltors (Gyps fulvus) el 4/V a Sant Miquel de Campmajor (JBX, XHX), un trobat (Anthus campestris)
el 6/V a Esponellà (XHX), i un hortolà (Emberiza hortulana) a Serinyà el 6/V (XHX), una espècie de la qual no es tenien observacions recents a la comarca. Tres fumarells negres (Chlidonias niger) passen el 12/V per l’Estany de Banyoles (CFQ) i es troba
un mussol banyut (Asio otus) atropellat a Banyoles el 13/V (CFQ). Dos joves i tres adults de martinet de nit són observats a la
llacuna de Casa Nostra el 31/V on han criat (JBV), i també quatre martinets menuts (Ixobrychus minutus).
Al juny es confirma que la parella de cigonyes que crien a la Puda no aconsegueixen tirar endavant la reproducció. Un
martinet ros el 4/VI a la llacuna de Casa Nostra (CFQ). Una àguila calçada a Serinyà (Hieraaetus pennatus) el 18/VI (XHX) i dues
el 20/VI (SCI). També set àguiles marcenques, quatre de joves, el 30/VI (JBX), i quatre falcons de la reina (Falco eleonorae) a
Serinyà el 20/6 (SCI). Finalment, un aufrany (Neophron percnopterus) entre la platja d'Espolla i la C-66 el 26/VI (JBX, XHX) completa el recital de rapinyaires.
Aquest ha estat un resum de les observacions completes d’ocells de la comarca que es poden consultar a www.ornitho.cat.
Observadors del noticiari de fauna: CFQ: Carles Feo; DCF: David Caballé; JBX: Joan Bohigas; JBV: Jordi Burch; JMM: Josep Maria Mompart; JRG: Josep Maria Rodríguez; JVX:
Jordi Vives; SCI: Sergi Castillo; PFL: Ponç Feliu; XHX: Xavier Higueruelo; XVP: Xavi Vila.

20 anys després de la darrera reforma del Front d’Estany, Limnos defensa la creació d’un espai lliure
de trànsit i a un sol nivell, entre el Club Natació i el camp de futbol nou. Aquesta actuació hauria
de permetre reactivar l’oferta lúdica i comercial d’aquesta zona tan privilegiada.
El Front d’Estany és l’espai que se situa entre l’Estany i el nucli urbà de Banyoles en un tram d’uns 700 metres de llargada,
entre el Club Natació Banyoles i el camp de futbol nou. En tractar-se de la zona més humanitzada de l’Estany, des de Limnos
sempre hem apostat perquè esdevingui una zona tampó entre la ciutat i les àrees de més valor natural, en les quals es
potenciïn els usos lúdics respectuosos amb l’entorn. No podem oblidar, a més, que el Passeig Dalmau –amb les deveses de
plàtans alineats– i les pesqueres són Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Jardí Històric. Per tot això, considerem
que ha d’esdevenir un indret net, arreglat a la vista i amb un espai públic en condicions on la gent pugui gaudir de l’Estany
sense malmetre’l.
La darrera gran reforma del Front d’Estany, ara fa uns 20 anys, es va concretar en l’obertura del carrer de la Sardana -amb
funcions de distribució del trànsit- i del Passeig Lluís Maria Vidal i del Passeig Darder –com a vies únicament de penetració a
l’Estany–. Això mateix va permetre crear el carril bici entre el passeig arbrat i la calçada per a vehicles. Aquestes actuacions
van incrementar la pressió sobre el Front d’Estany però, al mateix temps, van permetre ordenar un espai amb una pressió urbanística i turística creixent.
Malgrat els aspectes positius d’aquesta darrera reforma, la situació actual del Front d’Estany no és la idònia. La imatge
que ofereix l’espai és força caòtica per la difícil convivència entre el passeig arbrat, el carril bici, els parterres, les voreres, la
calçada i les zones d’aparcament. Així, la configuració de la via pública a diversos nivells i la circulació de cotxes (buscant
aparcament o maniobrant per entrar o sortir) suposa una barrera pels vianants entre l’Estany i les zones comercials o residencials. A això cal afegir-hi la mala imatge d’alguns dels edificis adjacents –alguns d’ells abandonats o perpètuament inacabats– i l’existència de solars buits o que s’aprofiten com a aparcament.
D’altra banda, les activitats lúdiques i comercials no acaben de prosperar malgrat la situació privilegiada de l’indret.
Aquest any s’ha suprimit el servei de barques de passeig i el lloguer de barques de rem, de tal manera que s’ha perdut una
de les activitats més tradicionals que es desenvolupaven a l’Estany. Així mateix, l’espai on se situaven El Cisne, la discoteca
U i el restaurant xinès roman abandonat des de fa alguns anys i, aquest mateix any, l’Ajuntament de Banyoles ha aprovat un
canvi d’usos per permetre’n només un ús residencial, i no comercial. Tot plegat dificulta que el Front d’Estany esdevingui un
espai actiu i de referència.

Un espai a un sol nivell i sense cotxes
Al nostre entendre, la millor solució passaria per reformar de manera integral el Front d’Estany, per tal que esdevingués un
espai a un sol nivell i d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes. Això afectaria, en llargada, els 700 metres entre el camp de
futbol nou i el Club Natació Banyoles (és a dir, el Passeig Lluís Maria Vidal i el Passeig Darder) i, en amplada, els 20 metres
entre el front edificat i l’Estany. En conjunt, uns 14.000 metres quadrats.
Cal tenir en compte que cap d’aquests dos carrers s’utilitza com a via de distribució de trànsit, ja que només tenen sentit
com a penetració a l’Estany i recerca d’aparcament. Tot i això, es podria permetre el pas, a través de pilones retràctils, de
vehicles de servei, veïns/es amb pàrquing i activitats de càrrega i descàrrega. La peatonalització del Front d’Estany no modificaria la distribució actual de trànsit, ja que continuaria efectuant-se a través del carrer de la Sardana i del passeig Dalmau
(aquest últim, amb el canvi a dos sentits de circulació). Per la seva banda, els trams de carrer transversal entre el carrer de la

Sardana i els passeigs Darder i Lluís Maria Vidal podrien mantenir-se com
a aparcament, tot i que caldria modificar l’extrem final amb la ubicació
de petites rotondes i de pilones retràctils.
La pèrdua de llocs d’aparcament a la primera línia d’Estany hauria de
ser compensada amb un menor ús del vehicle privat per part dels/de les
veïns/es de Banyoles i altres poblacions properes i per la utilització del
carrer Sardana, que rares vegades queda saturat de cotxes. En tot cas, es
podria pensar en la construcció d’un pàrquing soterrat en l’actual zona
d’aparcament del restaurant La Carpa de Banyoles que, a part de solucionar de manera definitiva el problema d’aparcament, permetria millorar
aquest espai tan degradat.
El minúscul «sacrifici» que suposa no poder aparcar davant l’Estany i
haver de caminar unes desenes de metres, quedarà àmpliament compensat per la millora que experimentarà el Front d’Estany. Hem de pensar
també que hi ha molt pocs espais d’interès natural o cultural als quals es
pugui accedir en cotxe fins just al davant, com passa a l’Estany. En aquest
sentit, fomentar àrees d’aparcament dissuasòries és també un element
per atorgar un valor a aquests espais, evitar la seva banalització i facilitar
estades més llargues que, de retruc, conviden a utilitzar més els serveis
(bars, restaurants, botigues, informació turística, etc.).

Vint metres d’espai públic
La creació d’un espai a un sol nivell sense cotxes permetria disposar de
vint metres lineals d’espai públic, dels quals aproximadament la meitat
correspondrien a l’actual carril bici (amb el nivell rebaixat) i el passeig
arbrat. Els deu metres restants correspondrien a l’espai recuperat per a
l’ús i gaudi de la ciutadania. Així, a banda de convertir-se en un lloc
d’estada o de passeig, podria tenir usos diversos:
• Ampliació de les terrasses dels bars i restaurants: tindria unes repercussions positives pels mateixos negocis (ja que podrien ampliar el seu espai i fer-lo més agradable, sense la presència de cotxes) i per l’Ajuntament (que recaptaria més impostos).
• Celebració de fires: la Fira del Cop d’Ull o la de Sant Martirià podrien situar-se en aquest espai, més agradable pel
passeig que les actuals ubicacions.
• Instal·lació de parades: els caps de setmana podrien ubicar-se al nou passeig parades de productes locals i artesanals
i, durant els mesos d’estiu, de venda de gelats.
• Activitats diverses: petits concerts, teatre, xerrades, sopars, festes, activitats infantils, etc.
A més de tot això, la nova configuració de l’espai podria reactivar l’oferta lúdica i comercial als edificis adjacents que,
a més de la restauració, podrien incorporar altres serveis com la venda de productes locals, les visites guiades o el lloguer

de bicicletes. En aquest sentit, seria molt important modificar de nou el sector del Cisne per incorporar-hi els usos comercials. D’aquesta manera, la reforma del Front d’Estany hauria de permetre dinamitzar econòmicament aquesta zona i, de
retruc, millorar la situació econòmica de l’Ajuntament de Banyoles.
És obvi que un projecte tan ambiciós no es pot fer d’un dia per l’altre i que requereix d’un procés participatiu que impliqui a tota la ciutadania, especialment els veïns i les veïnes i els /les comerciants de la zona. Ara bé, sembla evident que,
després de 20 anys de la darrera transformació del Front d’Estany, ha arribat el moment de plantejar un nou model d’acord
amb els nous temps.

LIMNOS DESENVOLUPA UN PROJECTE D’APRENENTATGE
I SERVEI ALS INSTITUTS DE LA COMARCA
Limnos va rebre un ajut per a la realització de Projectes d’Aprenentatge i Servei 2010-2011 del Centre
Promotor d’Aprenentge Servei.
El projecte va consistir en una xerrada als instituts de la comarca sobre el projecte de seguiment de llúdriga de Limnos a
l’Estany de Banyoles, oferint la participació dels alumnes que ho desitgessin en el voluntariat d’aquesta activitat.
El Centre Promotor d’Aprenentatge Servei és un espai generador d’iniciatives i confluència d’accions encaminades a
facilitar i reforçar els projectes d’APS (Aprenentatge i Servei). Les sessions es van iniciar el mes de febrer a l’IES Pere Alsius
de Banyoles, el febrer a l’IES Brugulat i el març a l’IES Pla de l’Estany. Limnos es mostra molt satisfeta de la col·laboració del
professorat dels IES en aquesta iniciativa i dels més de dos-cents alumnes que han participat en les xerrades.

LINMOS ORGANITZA LA IV NIT D’AMFIBIS EL 21 DE MAIG
El passat dissabte 21 de maig, a
les 21:30, a Can Morgat, es va
celebrar la Quarta Nit d’Amfibis.
Es tracta d’una sortida per anar a
escoltar i observar amfibis de
l’entorn de l’Estany de Banyoles.
Durant la sortida, vam recórrer la llacuna
de l’Aulina i la llacuna de l’Artiga, on vam
poder veure i sentir diferents individus de
reinetes ( Hyla meridionalis ), gripaus
corredors (Bufo calamita), granota verda
(Rana perezi) i granota pintada (Disco-

glossus pictus), espècies que habiten a les llacunes restaurades de Can Morgat. A més, els/les participants també van poder

observar uns cap-grossos en fase de metamorfització de gripau d’esperons (Pelobates cultripes), capturats a la platja d’Espolla,
que en acabar l’activitat es van retornar al seu punt d’origen. Activitat inclosa dins el programa de voluntariat ambiental de
Limnos, en la qual hi van participar 16 voluntaris/àries.

DOS EXEMPLARS DE LLÚDRIGA GRAVATS A L’ESTANY DE
BANYOLES
Els resultats del seguiment de llúdriga han permès determinar el nombre d’exemplars mínim
localitzats a l’Estany de Banyoles. Si bé el resultat del IV Cens visual de llúdriga a l’Estany de
Banyoles i al riu Fluvià no va permetre observar cap exemplar –va ser negatiu–, sí que s’han
trobat rastres de la presència de l’espècie i s’ha pogut enregistrar un vídeo nocturn de dos
exemplars a les llacunes de Can Morgat de Porqueres.
Els censos visuals de llúdriga (Lutra lutra) es van realitzar els dies 17 i 18 de juny, en la IV edició del cens, i van consistir
en col·locar observadors/es a la vora de l’Estany, dels estanyols, dels rius, a les rieres i a les llacunes al capvespre i a l’alba,
per tal de veure alguna llúdriga que en aquesta època de l’any, quan les nits són molt curtes, són més fàcils de veure,
perquè enlloc de sortir de nit poden sortir abans a passejar.
A la vegada es continua amb el seguiment de rastres de llúdriga a l’Estany, que ha donat com a resultat una disminució
del nombre de punts amb rastres de llúdriga, però una major fidelitat en zones concretes de l’estany. Interpretem que la
llúdriga ja no volta tant per l’estany i s’amaga en zones més petites a l’entorn de les rieres de Can Morgat i de Lió.
El resultat estrella d’aquest any 2011 ha estat l’enregistrament d’una parella d’exemplars a la zona de les llacunes de
Can Morgat amb una càmera nocturna (veure imatges a: http://www.youtube.com/watch?v=KIpP_ApUWXs). Fins ara, en
aquesta zona només s’havien fet dues fotografies nocturnes d’un sol individu. Per això, la gravació ha permès determinar
un mínim de dos exemplars a la zona.
Els diferents mètodes de cens i de seguiment de llúdriga permeten una monitorització acurada d’aquest mamífer emblemàtic de l’Estany de Banyoles i una de les activitats més importants del programa de voluntariat ambiental de Limnos.
En les activitats hi han participat més de 15 persones que han dedicat diverses sessions a avaluar la població de llúdriga.
En el cens hi van participar 14 persones repartides en 12 punts (11 a l’Estany i 1 al Fluvià) que van dedicar 40 hores
a l’observació de la llúdriga a l’Estany. Durant el cens es van detectar moltes molèsties per sorolls, persones banyant-se o
pescant a les passeres –especialment el vespre del divendres–, i poques molèsties el dissabte al matí. Els/les voluntaris/àries
han observat espècies d’interès com un teixó, una guilla, un senglar, set tortugues, una òliba, un falcó pelegrí, martinets
blancs, camesllargues, fotges, blauets i martinets de nit, entre altres.

El 8 de juny de 2011, les entitats ecologistes i conservacionistes SEO/BirdLife, EdC (Federació
Ecologistes de Catalunya), IPCENA, ADENC, DEPANA, IAEDEN, GREENPEACE, Ecologistes en
Acció de Catalunya, GdT, CEPA i Alternativa Verda-ONG, van presentar davant dels mitjans
de comunicació la seva posició enfront de l’avantprojecte de llei (Omnibus) de simplificació,
d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, de 26 de
maig de 2011, sotmesa a informació pública al DOGC 5891, de 1 de juny de 2011.
D’aquest posicionament comú en destaquem:
1.- La nostra oposició a l’avantprojecte, per la qual cosa demanem, abans que res, la seva retirada immediata.
2.- La manca de transparència i de participació, i l’esperit antidemocràtic del procediment d’elaboració i tramitació
d’aquest avantprojecte, que afecta a 22 normatives ambientals.
3.- La vulneració directa de legislació internacional, europea i estatal en diverses de les seves propostes de modificació.
Diverses de les modificacions presentades vulneren normativa de rang superior, com les modificacions proposades, per
citar alguns exemples, a: la Llei 9/95 de regulació d’accés motoritzat al medi natural; la Llei 4/1998, de 12 de març, de
protecció de Cap de Creus; el text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril; a la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
4.- La pèrdua de sensibilitat ambiental de tot aquest avantprojecte, pèrdua de sensibilitat que ja va ser constatada amb
la desaparició del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
5.- El retorn a models fracassats que posen en greu compromís de futur l’estat de benestar, ambiental, social i futur
energètic.
6.- Les propostes de modificació, molt preocupants, davant aspectes de greus conseqüències com l’avaluació d’impacte
ambiental, els residus, l’aigua, etc.
7.- Finalment assenyalar que l’avantprojecte no presenta cap justificació tècnica, econòmica o científica que motivi
o demostri el benefici de l’aprovació de cap de les modificacions presentades.

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES APROVA UNA MOCIÓ DE
LIMNOS PER AVANÇAR CAP AL RESIDU ZERO
La moció presentada reclama el suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos i
d’adhesió a la Xarxa Retorna.
La proposta suposa el compromís del consistori per desplegar polítiques encaminades a reduir els residus i sensibilitzar la
població. A través d’aquest acord, l’Ajuntament de Banyoles es compromet a dur a terme accions per reduir les bosses de
plàstic, adherir-se al Dia Internacional Lliure de Bosses, i a donar suport a actuacions encaminades a regular de forma efectiva
la distribució de les bosses de plàstic. El consistori s’adhereix a la Xarxa catalana Retorna per facilitar el canvi de normativa

i de model de gestió d’envasos. I finalment, es compromet a difondre els beneficis
ambientals i econòmics dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos
(SDDR) entre el sector comercial, la ciutadania i els mitjans de comunicació.
La moció, elaborada per Limnos, va ser presentada al ple de l’ajuntament
per la CUP. La proposta va ser aprovada per unanimitat per tots els grups
amb representació a l’Ajuntament de Banyoles. L’Ajuntament de Porqueres
també ha aprovat una moció amb el mateix contingut. Podeu consultar la
moció completa al web de Limnos.

LIMNOS RECLAMA MAJOR VIGILÀNCIA AMBIENTAL A
L’ESTANY DE BANYOLES
Diverses entitats signen un manifest i recullen firmes de suport per demanar que el Museu
Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany obri de nou les portes entre setmana.
El manifest es presenta el 16 de novembre davant la decisió de l’Ajuntament de Banyoles de no obrir les portes del Museu
Darder entre setmana en aplicació del seu pla de sanejament econòmic. Els promotors del manifest expressen el seu rebuig
unànime a aquesta decisió i en demanen de nou l’obertura justificada pel valor sentimental, cultural, històric i turístic del
Museu. És per aquesta raó que una ciutat com Banyoles, capital de la comarca del Pla de l’Estany, no es pot permetre el luxe
de tenir tancat un Museu d’un valor històric, cultural i social com el Museu Darder. No cal oblidar tampoc el valor sentimental,
que té i ha tingut el Museu Darder, pel que ha significat per moltes generacions de banyolins i banyolines, i gent d’arreu que
havien visitat l’antic Museu i s’havien endut en el record aquelles olors i aquelles visions que el feien tan especial. Gairebé
100 anys d’història d’un Museu que ha viscut inundacions, polèmiques i una flamant renovació el 2007 que el posava a punt
per a encarar els nous reptes del futur, més modern i més adaptat als nous temps. Unes mesures que no han impedit el seu
tancament a la primera oportunitat en que hi han hagut dificultats.
És del tot necessari per a Banyoles i en general per a la comarca del Pla de l’Estany que els museus siguin dinàmics i emprenedors,
ja que això farà que formin part de l’engranatge que mou l’economia de la comarca i serà una font de desenvolupament social.

LIMNOS DENUNCIA LES ESTASSADES AL FRONT D’ESTANY
DURANT EL TRIATLÓ
Limnos va denunciar les estassades de vegetació aquàtica realitzades els dies 14 i 15 de juliol a la
zona de front d’Estany amb motiu de la celebració d’una Triatló a Banyoles.
La denúncia es va fer arribar al cos d’agents rurals de la Generalitzat de Catalunya, institució que va iniciar uns tràmits que
no van acabar en sanció. Limnos va considerar excessiva l’estassada, i malgrat que l’impacte ecològic és menor per a la zona

on s’ha fet i és prou reversible –les plantes han tornat a créixer ràpidament–, l’actuació és denunciable pels següents motius:
la manera com es va fer, l’època de l’any, per excessiva, per la manca de predisposició a estudiar possibles alternatives, per afectar,
a criteri de Limnos, hàbitats protegits de vegetació aquàtica submergida sense autorització del Departament de Medi Ambient i
per la poca sensibilitat mostrada per l’entorn de l’Estany. Limnos no està en contra de la realització de proves esportives i demana
un esforç i una major sensibilitat ambiental per fer compatibles les activitats esportives amb la conservació del medi natural.

ASCÓ 1: NO RENOVAR EL PERMÍS DE FUNCIONAMENT,
INICIEM UNA CAMPANYA DE RESISTÈNCIA SOCIAL
Limnos dóna suport a la campanya Tanquem les Nuclears per evitar la renovació del permís de funcionament de la central nuclear d’Ascó, a la Ribera d’Ebre, Tarragona.
Ascó és una central amb greus problemes d’estructura. Ha acumulat gairebé un centenar de problemes de funcionament en
els darrers quatre anys. El més greu, el 26 de novembre de 2007, quan una fuita massiva de partícules radioactives va contaminar els edificis i l’entorn, arribant fins la costa. La direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van amagar la
contaminació durant més de 4 mesos, posant en perill el medi ambient i la salut de la població, fins que Greenpeace va denunciar el que havia passat. Encara se n’han de depurar les responsabilitats legals.
A més, Ascó està construïda sobre un terreny inestable, fet que n’augmenta el perill. La catàstrofe de Fukushima, al Japó,
ha suposat un nou advertiment, un altre exemple de fins a quin punt un accident nuclear esdevé una catàstrofe permanent
per al medi ambient i la vida de les persones: durant dècades la vida resulta afectada, la població ha de ser desplaçada, i la
contaminació es dispersa a milers de quilòmetres, afectant l’aire, l’aigua i els aliments. A Catalunya ja en vam tenir un seriós
avís l’octubre de 1989, amb l’accident nuclear de Vandellòs 1.
Ascó porta 29 anys en funcionament. Deixarà com a llegat un mínim de 1.300 tones de residus radioactius que s’hauran
de mantenir en un lloc segur, ja que emetran radiació durant milers d’anys. Cada any de funcionament, la central afegeix
unes 50 tones més d’aquests residus als que ja existeixen.
L’energia que produeix Ascó es pot substituir per la que generen altres tecnologies que no són tan perilloses: centrals de
cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques. De fet, les nombroses vegades que la central ha estat
aturada no s’ha notat en el subministrament elèctric.
Per tot això, demanem que no es concedeixi la renovació del permís
de funcionament d’Ascó, l’1 d’octubre de 2011. Més informació a
http://www.tanquemlesnuclears.org.

Aquest ha estat el segon estiu sense informadors de l’Estany. Segons l’Ajuntament de Banyoles, la
figura dels informadors de l’Estany –que van actuar el 2008 i el 2009–, es va valorar molt positivament
per part del consistori, tot i que per falta de pressupost i de les subvencions del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) es va deixar de fer el 2010 i també aquest 2011.
Durant el 2008 i el 2009, els informadors es van dedicar, en un terç de les seves actuacions i de manera destacada, a l’atenció
ciutadana i turística. També van haver de resoldre incidències, com ara el bany a zones no autoritzades, el control dels gossos, el
pícnic a zones no autoritzades, donar menjar a animals salvatges i persones que volien entrar amb les seves piragües a l’Estany.
Limnos ha constatat que aquest estiu es continuen produint aquests incompliments del Reglament d’Activitats de l’Estany,
aprovat definitivament en sessió plenària el 27 de setembre de 2010 i que va entrar en vigor el 4 de novembre de 2010
(http://www.banyoles.cat/uploads/20101109/REGL.pdf).
Aquest estiu, amb el nou Reglament ja en vigor, des de Limnos s’ha lamentat que, tot i existir una llista d’infraccions i sancions, ningú ha vetllat de manera exclusiva pel seu compliment.
Limnos ha recollit les queixes ciutadanes que constaten la presència de pícnics en zones no permeses, animals deslligats
que entren a l’estany, gent banyant-se en zones no permeses, etc. A més s’ha constatat l’increment de destrosses en el mobiliari
de l’Estany, passeres, papereres i rètols informatius.
Limnos ha demanat a l’Ajuntament de Banyoles que creï una figura exclusiva i permanent de vigilant de l’Estany que vetlli
pel compliment del RAE i alhora pugui fer tasques informatives sobre l’estatus de protecció de l’estany i els principals valors
de l’espai, per tal que la gent de la comarca i visitants ocasionals tinguin la informació adient.

LA LLEI DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS, UNA LLEI
POC AMBICIOSA
La Fundació Prevenció de Residus i la Federació Ecologistes de Catalunya han lamentat que el redactat final d’aquesta Llei no apliqui mesures suficients per a invertir les tendències de creixement
dels residus, ni per augmentar la quantitat i qualitat de la recuperació de les diferents fraccions dels
residus, especialment dels residus orgànics.

La Llei no desplega els mecanismes necessaris per aturar de forma efectiva l’augment dels residus que finalment van a parar
als tractaments finalistes de residus (abocadors i incineradores).
Tot això dificulta el camí cap a l’Estratègia Residu Zero, adoptada en moltes ciutats i regions del món, i que està arrelant
a diversos ajuntaments i consells comarcals, empreses, universitats i altres institucions de Catalunya.
Si bé la Llei és poc ambiciosa, presenta alguns aspectes positius tals com: la responsabilitat ampliada del productor en
relació al disseny de productes minimitzant els seus impactes ambientals al llarg de tot el seu cicle de vida, la compensació
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en el sector dels residus, o la creació d’un centre d’investigació sobre prevenció i

gestió de residus. D’altra banda, encara que de forma tímida, la Llei obre les portes a la implantació dels Sistemes de Dipòsit per
a envasos de begudes, la qual cosa és un èxit tenint en compte les pressions exercides des dels sectors que actualment gestionen els residus d’envasos, la seva fabricació i comercialització.

ÈXIT DE LA BANYADA REIVINDICATIVA PER L’AIGUA D E
L ’ E S T A N Y B I G J U M P 2011
Amb el títol de BIG JUMP 2011 amb l’aigua no s’hi juga, Limnos va convocar a una banyada
reivindicativa a la recent renovada Caseta de Fusta, la zona de bany gratuïta de l’Estany
de Banyoles.
Prop d’un centenar de persones van participar del salt a l’aigua (BIG JUMP 2011) reivindicatiu convocat per Limnos a la
Caseta de Fusta el diumenge 10 de juliol de 2011. Membres de Limnos i d’altres entitats de la comarca que van donar suport
a l’activitat van participar d’aquest acte simbòlic. Es van atendre els mitjans de comunicació i es va repartir un petit manifest:

«A Banyoles tenim la sort de tenir un estany i uns recs que ens aporten riquesa, bellesa i benestar. I tenim encara més
sort: l’aigua d’aquest estany i d’aquests recs és un bé comunal, el que significa que, com a propietaris, tenim el dret
i la obligació de preocupar-nos per quin ús se’n fa i com se’n fa ús.
L’estany no és només una imatge de postal ni una bassa que ens permet refrescar-nos a l’estiu. Els seus usos són
múltiples i un d’ells (no discutirem si el més important) és que en traiem l’aigua per beure.
Encara tenim moltes zones humides de la comarca on no podem banyar-nos a causa dels abocaments industrials,
residencials i agrícoles. I recentment, Brusel·les ha denunciat 18 municipis catalans per no depurar prou les seves
aigües: Banyoles és un d’ells.
Com a propietaris se’ns hauria d’informar bé de quins reglaments afecten l’estany, com es gestiona l’aigua, quin
cabal se’n treu i quin seria l’adequat per assegurar la seva regeneració, quines figures de protecció té i quines podria
tenir i què comportaria, quina és la qualitat de les aigües actualment… i moltes altres preguntes que ens podríem fer.
I, com a propietaris, hauríem de poder decidir també sobre aquestes qüestions. Ho volem fer? Volem tenir responsabilitat? O volem, com sempre, deixar la responsabilitat a uns pocs perquè ells facin i desfacin al seu gust? No és hora
que ens interessem pel que passa al nostre voltant i
demanem explicacions?
Avui és el dia europeu per a reivindicar la bona
qualitat de les aigües continentals, el dia de mullar-se
pels rius, llacs i embassaments. Doncs bé, aquest any,
des de Limnos, volem mullar-nos per l’estany.»

El divendres 8 de juliol es va fer l’entrega de premis de l’XI Concurs de Fotografia de la Natura «El Cel» que organitzen anualment l’entitat ecologista
Limnos, el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, el Museu Darder i la Facultat de Ciències de la UdG.
A l’acte celebrat al Museu Darder van assistir-hi membres de les entitats organitzadores i un dels
premiats, que va recollir el premi en metàl·lic establert.
Van participar en el concurs 36 persones, amb un total de 88 fotografies. El jurat estava format per un membre de cadascuna de les entitats organitzadores –Limnos, CECB, UdG i Museu Darder–, i dos fotògrafs del Pla de l’estany, Ernest Costa
i Xavier Pérez. A banda de donar un premi principal, també van ser premiades les millors imatges que feien referència a la
comarca del Pla de l’Estany i a les de la millor imatge sobre núvols. Altres categories que reben premi són la de millor fotografia
d’una persona vinculada a la UdG i el millor autor jove, però que aquest any han estat declarats deserts. L’organització ha
optat per donar un segon premi per la seva qualitat i originalitat.
Una selecció de 30 de les millors fotografies presentades, entre les quals les finalistes i les guanyadores de les diverses
categories, s’han pogut veure a la sala d’exposicions temporals del Museu Darder i al vestíbul de la Facultat de Ciències de
la UdG.
• 1er premi Títol: Cel tempestuós de Jordi Gallego i Caldas (Sant Feliu de Guíxols)
• 2on premi Títol: Caminos por el aire de Manuel López Francés (Villena, Alacant)
• Premi especial per al millor núvol Títol: Cel de foc de Vicent Quiles Mira (Castalla, Alacant)
• Premi del Pla de l’Estany de Ariunchimeg Batkhuyag (Banyoles)
• Premi Universitat de Girona. El premi és declarat desert.
• Autor Jove El premi és declarat desert.

DISCRET PAS DE CIGONYES EN
MIGRACIÓ PEL PLA DE L’ESTANY
A diferència d’altres anys, l’agost i el setembre de 2011
han deixat poques observacions de cigonyes de pas pel
Pla de l’Estany, i no s’han vist com altres vegades estols
de centenars de cigonyes dormint a la capital de comarca.
Malgrat tot, sí que han passat diversos grups en migració per la comarca, entre el 15 d’agost i 15 de setembre, que és quan
les cigonyes que han criat i les que han nascut al centre d’Europa inicien la migració cap als terrenys d’hivernada del nord i
centre d’Àfrica. Durant aquests viatges, s’aturen a diverses localitats per dormir o buscar-hi aliment. Normalment, al Pla de
l’estany les cigonyes busquen un lloc alt on dormir per continuar el seu viatge el dia següent.
El primer estol va passar el 15 d’agost i vam comptar uns 150 exemplars en vol sobre Banyoles que no es van aturar. La
nit del 22 al 23 d’agost, van quedar-se a dormir un grup d’unes 50 cigonyes entre Porqueres i Palol de Revardit, en un lloc

desconegut. Podria correspondre a aquest grup un parell d’exemplars, localitzats pels agents rurals, morts electrocutats sota
una línia elèctrica a Cornellà del Terri. El diumenge 28 d’agost, un grup de 100 exemplars estava al Pla de Martís i van passar-hi també alguns grups petits d’entre 6 i 13 exemplars. Finalment, la nit del 7 al 8 de setembre, un grup de 32 exemplars
van dormir sobre l’edifici de la Nutrex. La nit del 9 i 10 de setembre, un grup de 45 cigonyes es va repartir entre la Nutrex,
unes grues i els arbres de les cases del turó d’en Ramió.
D’aquests dos grups de 32 i 45 cigonyes del mes de setembre que es van quedar a dormir a A Banyoles s’han pogut llegir
48 anelles que portaven col·locades a les potes. El telescopi ha permès detectar que d’aquestes, 28 provenen d’Alemanya,
13 de França, 6 de Suïssa i una anella de color groc de procedència desconeguda. Una curiositat és que una d’aquestes cigonyes alemanyes, la A6623DER, ja va passar per Banyoles el 25/8/2008, i alguns dels altres exemplars han estat observats
també a Lleida, al Lluçanès o a l’Empordà en anys anteriors. Finalment, quan ja donàvem el pas per acabat, un grup de
cigonyes amb anelles de Suècia van passar per Banyoles el 15 de setembre.

FESTA DEL VOLUNTARIAT I DIA MUNDIAL
DELS OCELLS DEL PLA DE L’ESTANY
El passat 1 d’octubre es
va organitzar un taller
de caixes niu a la Plaça
Major, dins dels Actes de
la Festa del Voluntariat
del Pla de l’Estany, organitzada pel Consorci de
Benestar Social.

Amb aquest acte, Limnos celebrava també el Dia Mundial dels
Ocells (4 d’octubre). Durant l’activitat, es van construir unes
17 caixes niu i es va fer promoció de les activitats de voluntariat ambiental de l’entitat.

temes Naturals (CEN) per al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i amb el suport de l’Obra
Social de «La Caixa». Podeu descarregar el pòster des del web
de la Generalitat de Catalunya fent una cerca «estany de banyoles.pdf» a www.gencat.cat.

TALLERS D’HORT ECOLÒGIC
Han continuat els cursos d’hort ecològic organitzats conjuntament

INICIATIVES TURÍSTIQUES SOSTENIBLES AL PLA DE L’ESTANY

amb el Museu Darder. Enguany, s’ha fet un taller d’elaboració de
planter amb una visita al banc de llavors de Mas El Trull (La Gar-

Una nova i divertida alternativa d’oci arriba al Pla de l’Estany. Adre-

rotxa) i un taller d’elaboració de purins i decoccions (cua de cavall

çada a persones i col·lectius que vulguin gaudir d’un dia a la natura,

i ortigues) realitzat al Mas Titot de Vilademuls.

permet descobrir nous indrets culturals i paisatgístics damunt d’una
Burricleta: una bicicleta elèctrica nascuda de «l’amor apassionat

PÒSTER DE L’ESTANY DE BANYOLES

d’un ruc català per una bicicleta de bon veure».

Ja està disponible el primer pòster, corresponent a l’Estany de

VOLEN POSAR FI ALS ABOCAMENTS

Banyoles, de la col·lecció de pòsters «Ecosistemes de Catalunya»,

ALS RECS DE BANYOLES

desenvolupats per l’Associació per a la Conservació dels Ecosis-

L'Ajuntament de Banyoles va emetre un comunicat de premsa
anunciant que, a partir d'ara, taparà sense contemplacions els conductes il·legals que vagi trobant. En ple segle XXI, persisteix a Banyoles el costum medieval d'abocar les aigües residuals de les cases
als recs. L'Ajuntament ha decidit posar fi a aquesta pràctica i ha
anunciat que, a partir del dia 13 de setembre, taparà sense contemplacions els conductes que localitzi. Limnos celebra aquesta actitud i reitera la necessitat d’aturar els abocaments puntuals en recs
i a la riera Canaleta que encara es produeixen esporàdicament.

CANAL LIMNOS DE YOUTUBE
Ja podeu consultar al Youtube els vídeos
de diferents activitats de Limnos.

La informació actualitzada
de les notícies i les activitats a
www.limnos.org.
A més, les podreu rebre a casa en format digital,
juntament amb la revista i altres notícies,
si us subscriviu a Limnos: limnos@limnos.org

