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No ens cansarem de repetir que l’objectiu inicial de Limnos, quan va néixer fa més de
25 anys, era la creació del Parc Natural de la Conca Lacustre de l’Estany de Banyoles.
No era un objectiu fàcil però amb els anys el cert és que hem anat sumant sectors socials i polítics a aquesta reivindicació, els quals han assumit que no es tracta només
d’una iniciativa per preservar el patrimoni natural, sinó també d’una eina de desenvolupament local que podria afavorir, com a mínim, el sector del turisme, del comerç, de
la restauració i de l’agricultura.
A part de conscienciar el teixit social del Pla de l’Estany la nostra tasca passa per
pressionar el Govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui n’ha de fer la declaració. I així ho vam fer a final del 2013. Després d’unes desafortunades declaracions
del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, descartant la creació del Parc Natural
per l’Estany de Banyoles vam demanar ràpidament una reunió amb la directora general
de Polítiques Ambientals, Marta Subirà. En aquesta trobada, els representants de Limnos li vam recordar la llarga lluita de l’entitat per preservar i divulgar els valors d’aquesta àrea i l’existència de múltiples estudis que advoquen per una protecció integral
i eficaç.
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La reunió va servir perquè la directora general reconegués la injustícia que suposa el
fet que l’estany de Banyoles no tingui una protecció especial i s’hagi de conformar
amb una de genèrica, que és la que es deriva del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
Tot i això, ens va sorprendre assegurant que la Generalitat estava estudiant altres figures de protecció alternatives al Parc Natural, com per exemple el Paratge Natural
d’Interès Nacional (PNIN). Des de Limnos ens mostrem oberts a estudiar aquestes altres
figures però seguim convençuts que el Parc Natural és el millor instrument per fer compatibles la preservació dels valors naturals de la conca lacustre amb les activitats que

TIRATGE: 500 exemplars
destinats als socis de LIMNOS
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es desenvolupen a la zona.

Imprès sobre paper lliure de
clor.

Les entitats ambientals juguen múltiples rols, que van des de l’organització del volun-
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tariat ambiental per incidir directament a l’entorn fins a la mobilització ciutadana davant dels projectes agressius amb el medi. Tanmateix, no podem oblidar la importància
de pressionar les administracions perquè despleguin els instruments necessaris per a
preservar els espais naturals. És per això que no ens cansarem d’insistir encara
que ens poguem fer pesats.

LIMNOS no ha de compartir
necessàriament les opinions
expressades en els articles
signats pels seus autors.
© dels autors
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NOTIC IA RI F AU NÍ S TIC D EL S EGON SEM ESTRE D E 2 0 1 3
Observacions destacades registrades entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2013.
Aquest és un resum de les observacions completes de la comarca que es poden consultar a www.ornitho.cat.
Durant el juliol els 3 polls de cigonya blanca de la llacuna de Casa Nostra ja volen del niu el 9/VII i es deixen de veure el 28/VII
(CFQ). També s’observen diversos exemplars d'agró roig a l’estany de Banyoles, amb un màxim de 3 el 19/VII (CFQ, MLX), un d'ells
portant branques a les potes al riu Fluvià a Vilademuls, el 17/VII (XHX) el que podria ser una cita probable de reproducció, que de
confirmar-se seria la primera a la comarca. Un jove exemplar de martinet de nit a la llacuna de Casa Nostra el 27/VII (MLX), un falcó
mostatxut a Esponellà el 23/VII (XHX) i un corriol petit prop de l’Espa a la Puda el 1/VII (JBV).
A l’agost destaquen fins a sis grups de cigonyes migrant que s’han vist a Cornellà, Banyoles, Palol, abocador,… amb un màxim
de 180 el 16/VIII i un total de 371 exemplars migrant (CFQ, AJX, RCF, VCX,…). També es veu un martinet ros el 12/VIII a l’estany (CFQ),
un màxim de 24 xivitones el 2/VIII (BGE), una arpella vulgar mascle que no podia volar, a la llacuna de l’Artiga el 25/VIII, i que va
ser portada a un centre de recuperació on es va refer (CFQ). Finalment, diversos gaig blau en pas per Esponellà el 25 i 27/VIII (AEX,
DFP) i Sant Miquel de Campmajor el 26/VIII (AEX).
Durant el setembre hi ha un important registre d’espècies estrictament migrants com el còlit ros, cueretes grogues, gaig blau,
ballester,… també ocells aquàtics migratoris com els cullerots, xarxet, morell de cap-roig, entre els quals destaca 1 xarrasclet
el 12/IX a la llacuna de Margarit de Porqueres (DFP, GFP). També, en pas, rapinyaires com l’àguila marcenca, una arpella vulgar a
Fontcoberta el 23/IX (IBX) i àguiles calçades a Fontcoberta el 13/IX i Vilademuls el 11/IX (XHX). Destaca un jove d’escorxador al Pla
de Martís el 15/IX (CFQ).
A l’octubre cal destacar un grup de 9 cigonyes a Banyoles el 7/X (RCX), 1 xarxet a Cornellà del terri el 7/X (XHX). Els xarxets i
2 ànecs grisets arriben a les llacunes de Can Morgat cap al 29/X i s’hi han quedat tot l’hivern (CFQ, AAX). Una fredeluga el 31/X
també a Can Morgat (AAX). Dada curiosa també la d’una boscarla dels joncs en migració el 2/X a Banyoles (IBX).
Al novembre segueixen passant ocells migradors com morells de cap roig, ànecs xiuladors, cullerots, i algun altre exemplar
interessant com un milà reial el 15/XI al Pla de Martís (MPX). També ocells residents com l’àguila calçada vista el 20/XI a
Banyoles (IBX). Arriben els hivernants al Pla de Martís, com les fredelugues, el botxí o l’arpella pàl·lida.
Finalment al desembre, amb el fred, es consoliden els hivernants, com els xarxets i els 2 grisets a les llacunes de Can Morgat;
i n'arriben de nous com el durbec, 1 vist el 1/XII a Serinyà (CPB), l’esmerla al Pla de Martís el 19 i 29/XII (XHX, MCX). Segueixen
passant ocells com les 40 grues vistes al Pla de Martís el 4/XII (IBX).
Pel que fa als mamífers, cal destacar l’observació de nombroses llúdrigues, 3 als recs al 23/VII (DLX), 1 atropellada a l’estany
el 15/XI, 1 a la Puda el 15/XI (MFX), a la llacuna de Margarit els 19 i 20/XII (JSX, DFP) als Amaradors, o a la resclosa de Serinyà, on
es veu habitualment amb un màxim de 3 exemplars el 30/XI (AAX).

Observadors del noticiari de fauna: AAX: Albert Alonso; AEX: Albert Escriu; AJX: Arnau Juscafresa; BGE:
Bienvenido Gómez; CFQ: Carles Feo; CPB: Cristina Pérez; DFP: David Funosas; DLX: Dani Latorre; FTX: Fran
Trabalon; GFP: Gerard Funosas; IBX: Irene Barnosell; JBV: Jordi Burch; JSX: Joan Carlos Santiago; MCX: Marc
Canal; MFX: Marc Fusellas; MLX: Mike Lockwood; MPX: Marc Puig; RCA: Ramon Casadevall; PFL: Ponç Feliu;
XHX: Xavier Higueruelo; VCX: Victor Canyadas.

Arpella vulgar mascle
© Carles Feo. Agost 2013
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EL PROJECTE ESTANY, UN PROJECTE DE RECUPERACIÓ
D E LA FAU NA A UTÒ C TONA DE L’ ESTA NY D E BA NY OLES
CARLES FEO, MIQUEL CAMPOS I QUIM POU

El Projecte Estany és un projecte dedicat a la recuperació de la biodiversitat original a l’estany de Banyoles, especialment les espècies protegides a nivell europeu com són el barb de muntanya, la tortuga d’estany i la
nàiade allargada o musclo de riu. Per a fer-ho, a part de la cria en captivitat d’aquestes espècies i el repoblament, és necessari efectuar un control de les espècies exòtiques invasores presents a l’espai, principalment
peixos. El projecte l’executa el Consorci de l’Estany i està finançat pel programa LIFE+ de la Unió Europea.

Pesca elèctrica

© Consorci de l’Estany

El Co nso rci de l ’E stany
Es va crear el 2004 pels ajuntaments de Banyoles i de Porqueres, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya a través del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb l’objecte de preservar i revaloritzar el patrimoni
natural i cultural de l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles, espai que forma part de la xarxa Natura 2000 i és espai
Ramsar. A nivell pràctic gestiona les finques públiques fent el manteniment de la vegetació, la recollida de residus, manteniment de
camins i itineraris i també els equipaments i infraestructures, entre altres.
Després d’un primer projecte LIFE, executat entre 2003 i 2007, on es va prioritzar la recuperació d’ambients d’aiguamolls, amb
la creació de llacunes i l’ordenació de l’ús públic, el principal repte pendent era la conservació de determinades espècies en perill
de desaparèixer. El principal problema per moltes d’aquestes espècies és l’amenaça de les espècies exòtiques invasores, considerat
també un dels principals problemes ambientals a nivell mundial. Després d’un ampli historial de introduccions, que es va iniciar fa
just un segle, avui en dia la comunitat de peixos està àmpliament dominada per espècies exòtiques, i en concret per depredadors
com ara el black-bass. Això ha comportat tant l’extinció o la disminució dels peixos autòctons, com el barb, la bagra i l’espinós, així
com efectes negatius sobre altra fauna de interès, com les nàiades, els amfibis o les tortugues d’aigua.

El Pr o j ecte Estany
A gener de 2010 es va iniciar el projecte titulat «Millora dels hàbitats i espècies de la Xarxa Natura 2000 a Banyoles: un projecte demostratiu (LIFE08 NAT/E/000078)» amb una durada de 4 anys i un pressupost d’1 milió d’euros, la meitat aportat a través del pro-
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grama LIFE + de la Comissió Europea. Aquest projecte té com a principal objectiu dissenyar i executar una intervenció global per a
combatre, alentir i revertir el declivi d’espècies i hàbitats que estan provocant les espècies invasores a l’espai Xarxa Natura 2000,
mitjançant accions de control d’espècies invasores i reforçaments poblacionals d’algunes espècies autòctones. Aquest projecte
també ha realitzat actuacions sobre els boscos de ribera de l’entorn de l’estany amb el control de plantes invasores i la restauració
dels hàbitats de ribera. És un projecte de fons financers dedicats exclusivament a la conservació de la natura i que són una inversió
econòmica molt considerable fomentant llocs de treball directes i indirectes.

Planta d’arbres a la ribera de Can Morgat el febrer de 2013 dins el projecte Estany

© Consorci de l’Estany

El s resu l tats obti ngu ts
Les tasques de captura de peixos exòtics invasors ha permès l’extracció de més de 100.000 individus, principalment a través de
pesca elèctrica, però també amb xarxes i trampes. El 98 % de les captures corresponen a dues espècies invasores: el black-bass i
el peix sol. Altres espècies exòtiques capturades han estat la carpa, la perca o la sandra, i d’autòctones només l’anguila i la bavosa
de riu. L’objectiu no era eliminar-los tots, ja que això és una tasca impossible, sinó de fer-ne disminuir la població a uns nivells tan
baixos que permetin la recuperació de les espècies autòctones. En aquest sentit es considera que s’ha extret un 75% dels individus
de black-bass més grans (>40cm), el principal depredador. Això permetrà la recuperació de les poblacions de les espècies de peixos
autòctons, que s’han vist afavorides també pels repoblaments efectuats de més de 15.000 barbs de muntanya i 5.000 bagres
provinents del riu Terri.
Pel que fa a la tortuga d’estany s’ha repoblat amb individus criats en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de
l’Albera. S’han alliberat 130 exemplars a les llacunes de l’entorn immediat de l’estany de Banyoles. Tots els individus han estat
identificats amb un xip i algunes han portat temporalment un ràdio-emissor per fer-ne un seguiment i comprovar la seva excel·lent
adaptació a l’entorn i bona supervivència. Paral·lelament s’han instal·lat a l’estany unes trampes amb les quals s’han capturat
i eliminat del medi 600 tortugues exòtiques de 6 taxons diferents, la majoria eren tortuga d’orelles vermelles introduïda a partir
d’alliberaments d’animals domèstics. No s’ha capturat cap tortuga d’estany de la població original, però sí tortugues de rierol, l’altra
espècie autòctona de l’espai.
Per a la recuperació de les nàiades o musclos de riu del gènere Unio (dues espècies: U. ravoisieri i U. mancus) s’ha muntat
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un laboratori on s’han desenvolupat tècniques per a simular el seu singular cicle reproductiu en captivitat. En el medi natural les
larves de nàiade, anomenades gloquidis, necessiten parasitar un peix per a madurar fins a l’estadi juvenil on passen a viure enterrades
en el sediment. En el laboratori s’ha recreat el cicle produint més de 130.000 juvenils, molts dels quals han sobreviscut a les crítiques
primeres fases de vida. S’ha fet créixer centenars d’individus durant més de 2 anys fins a una mida propera als 3 cm i s’han alliberat a
l’Estany, incrementant les poblacions naturals entre un 40 i un 200 %, un fet únic fins a dia d’avui a Europa.
Els projectes LIFE a part d’actuacions concretes sobre el terreny preveuen un conjunt d’actuacions de divulgació. Per això s’ha
editat un nou conte d’en Blauet amb adhesius, s’han fet 55 programes de radio i 12 documentals de televisió que es poden consultar
al web del consorci (www.consorcidelestany.org), s’han fet uns capgrossos de la nàiade i el barb, s’han organitzat activitats familiars de plantades d’arbres i alliberaments de tortugues, i s’ha presentat una exposició
al Museu Darder i al Museu Blau de Barcelona anomenada Aliens amb milers de visitants.
Els bons resultats d’aquest projecte LIFE, i la bona línia iniciada en la gestió de l’espai
natural tindran continuïtat en el futur. S’ha concedit un altre ajut del programa LIFE+ pel
període 2014-2017. El projecte Potamo Fauna treballarà per a la recuperació de la
fauna fluvial (cranc de riu autòcton, amfibis, peixos, tortugues, nàiades i el cargol aquàtics)
en diversos espais de la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga
i en el qual participaran altres entitats, a part del Consorci de l’Estany que n’és el
beneficiari coordinador. Esperem que aquestes actuacions i moltes altres que s’aniran
desenvolupant serveixin per a què entre tots puguem posar un granet de sorra a favor
de la conservació de les singulars espècies i a divulgar un problema de tots com és
«l’amenaça de les espècies exòtiques invasores».
Nàiades juvenils alliberades a l’Estany
© Consorci de l’Estany

CENTRE DE RECUPERACIÓ DE FAUNA DELS AIGUAMOLLS
DE L’EMPORDÀ
GERARD FUNOSAS

La primera setmana de juliol, en una obra de restauració del teulat d’una casa vella a Camós, es va trobar
el niu que una parella de mussols comuns (Athene noctua) havia fet sota una teula. Malauradament, aquest ja
havia quedat malmès i, amb l’obra, els mussols l’haurien abandonat amb els dos polls que s’hi trobaven.
Per sort, els paletes van avisar de la situació i les dues cries van ser portades al Centre de Recuperació
de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà.
La tasca d’aquest centre, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i fundat el 1984 per la IAEDEN (Institució Altempordanesa
per la Defensa i Estudi de la Natura), es basa en atendre els exemplars de fauna salvatge autòctona de les comarques gironines que,
tant particulars com agents rurals, els porten per ser recuperats i alliberats. A més, fan tasques de divulgació i educació ambiental,
control de plagues i d’espècies invasores, i seguiment d’algunes malalties. Actualment, tenen prop de mil ingressos anuals.
La gran majoria dels ingressos al centre són ocells i, d’aquests, una bona part són polls que han caigut del niu i no es poden
valer per si mateixos. El procediment normal per a un ingressat és estar uns dies sota vigilància en departaments petits, on primer
aprenen a menjar sols (si són polls o cries) i després van guanyant pes. A continuació, se’ls posa en espais molt més grans on es
posen en forma i/o aprenen a volar bé, i a caçar presa viva en el cas dels rapinyaires. Des que l’animal és ingressat fins que, anant
bé, és alliberat, poden passar des de pocs dies fins a uns mesos, en funció de l’estat de cada animal, dels seus progressos i de si ha
hagut de passar per tractaments mèdics o operacions.
El dia 25 de juny, l’empresa pública Forestal Catalana, que té contractats els treballadors del centre, va anunciar un ERO que
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Cries de mussol i mussol, instants abans de ser alliberat.
© Gerard Funosas i Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà

els afectava a tots tres, i el Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (del qual depenen) va decidir
tancar-lo. Aquesta decisió, que significava que la província de Girona
seria l’única sense cap centre de recuperació de fauna salvatge, va
tenir una reacció ràpida, amb una gran mobilització en contra per
part de l‘IAEDEN, els empordanesos i simpatitzants del centre.
Gràcies a aquesta pressió, i després de nombroses reunions, s’ha
aconseguit mantenir el centre en funcionament tot l’estiu, amb l’ajut
econòmic de la Diputació de Girona i de l’entitat IAEDEN.
Entre tot l’enrenou, els dos polls de mussols de Camós van créixer sans i forts a les
instal·lacions del centre, i cap a finals d’agost van ser alliberats altre cop a la nostra comarca.
D’aquí a finals d’any, no obstant, s’estudiarà un nou model de funcionament: per mantenir
obert el centre es buscaran aportacions econòmiques privades a través de l’IAEDEN, que es
complementaran amb les de la Diputació i del Departament. A més, la Direcció general de Medi
Natural i Biodiversitat cercarà altres zones per buscar un emplaçament més adequat per
situar-hi el centre de fauna, ja que les instal·lacions actuals estan quedant petites.
Podeu fer una visita virtual al centre de recuperació accedint a aquest enllaç:
http://centredefauna.blogspot.com.es/p/visita-virtual.html

Campanya contra el tancament del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà

© Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà

LIM NOS DÓ NA A CONÈIXER LA TORTUGA D 'ESTA NY
Diverses entitats dedicades a la conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), juntament amb Limnos,
han format durant el 2013 una xarxa de treball per sensibilitzar a la població sobre el paper de les zones
humides com a reservori de biodiversitat, amb la tortuga d’estany com a espècie bandera.
Un nou projecte denominat «Educació i sensibilització per a la conservació dels espais humits amb presència de tortuga d’estany (Emys
orbicularis) a Catalunya» que també hi participen el Consorci de l’Estany i el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT).
El projecte per conèixer la tortuga d'estany, liderat per Limnos i la Fundació Emys, ha estat inclòs en la línia de subvencions per al
finançament de projectes d’educació i sensibilització ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, que pretén descobrir a la ciutadania la distribució de l’espècie, les amenaces i la gestió que se’n fa. A més de a l’estany de Banyoles, el
projecte es desenvolupa a la Plana de la Selva, als estanys de Sils i d’Ivars, al Baix Ter, a la Sèquia Major de Vila-Seca i al Delta de l’Ebre.
Com a resultat del projecte s'ha creat un espai web divulgatiu de materials educatius i de sensibilització sobre la tortuga d'estany,
disponible a l'adreça www.tortugadestany.org que inclou animacions digitals en 3D, continguts interactius digitals i continguts educatius
virtuals per a diferents nivells educatius formals i no formals, accions adreçades al públic en general i una recopilació de possibles accions
de voluntariat a favor de la tortuga d'estany. Tots els materials inclosos en la web es publiquen sota llicència «Creative Commons» i per
tant se n'autoritza la publicació o reproducció per a finalitats no lucratives amb el compromís de citar-ne la font i l'autoria. Durant els
mesos de preparació de l'espai web divulgatiu s'han fet 45 tallers per a conèixer la tortuga d'estany adreçats a infants dels casals d'estiu
de la comarca de la Selva i del Pla de l'Estany amb la participació de 1.152 infants, joves i adults. A més, a la comarca del Pla de l'Estany
s'han fet 37 activitats de voluntariat on han participat 23 persones voluntàries diferents, amb 876 persones usuàries i un total de 109
hores de dedicació voluntària.
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La tortuga d'estany és una espècie catalogada que està protegida per la Llei de Protecció de Fauna del 1984. Es considera que a Catalunya només se'n conserven algunes poblacions. Es caracteritza per la seva estreta dependència tant del medi aquàtic com del terrestre
per a la seva reproducció, refugi i dispersió. És per això que un dels principals factors que han provocat la minva de la seva població han
estat la dessecació i/o contaminació dels espais humits on habita, la creació d’infraestructures que aïllen el seu territori i propicien els
atropellaments, i la introducció d’espècies invasores que competeixen per l’aliment o mengen les seves postes.
En el cas de l’estany de Banyoles, s'han introduït un total de 130 exemplars nascuts en el CRT durant aquests darrers tres anys.
Segons l'informe divulgatiu del Projecte Estany LIFE+Natura, «aquests 130 individus alliberats entre el 2011 i el 2013 en el context del
Projecte Estany provenien del CRT, Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera que des dels anys noranta està realitzant la cria de
tortugues d’estany a partir d’una desena d’individus originaris de la conca fluvial del riu Ter, que inclou l’Estany de Banyoles. Els exemplars
s’alliberen amb unes mides d’entre 7 i 11 centímetres i se'ls col·loca un xip subcutani identificatiu i/o radioemissor enganxat a la closca.
Aquest marcatge permet identificar els individus i estudiar-ne els moviments i l’ús de l’hàbitat». Gràcies a l’estudi i seguiment dels exemplars alliberats s’ha demostrat la bona adaptació a l’espai, cosa que ens permet ser optimistes pel que fa a la recuperació d’aquesta
espècie. Segons el mateix Projecte Estany LIFE+Natura, l’adaptació de l’Emys orbicularis ha estat excel·lent. Els exemplars capturats
en campanyes de control i seguiment mostren un creixement i un increment de pes molt bo i una coloració molt viva. S’han adaptat als
llocs d’alliberament que majoritàriament no han abandonat, amb la qual cosa s'han mostrat molt adequats per a l'espècie.
Durant el 2014, Limnos continuarà amb el projecte realitzant activitats a favor de la tortuga d'estany i amb noves actuacions de voluntariat.

L’ANG I IAEDEN – SALVEM EMPORDÀ PRESENTEN LA
CAMPANYA SOSPEIX DE CONSUM RESPONSABLE DE
PEIX I MARISC A LES COMARQUES GIRONINES
La campanya té com a objectiu sensibilitzar i informar la ciutadania sobre l’amenaça que pesa sobre els
mars i oceans, i promoure el consum responsable de peix i marisc com a eina per prevenir la sobrepesca i
explotació dels mars.
Juny 2013. Al llarg de tota la campanya hi participaran agents clau de la gestió marina com pescadors, científics, representants de
l’administració, restaurants, centres d’ensenyament, supermercats, etc.
La sobreexplotació dels mars com a font d’alimentació i les tècniques de pesca agressives són dues de les problemàtiques més
importants que pesen sobre els ecosistemes marins. SOSpeix és una iniciativa destinada a aportar informació sobre l’estat dels recursos pesquers del litoral gironí i sensibilitzar els consumidors perquè consumeixin aquelles espècies de peix i marisc que tenen un
menor impacte ecològic.
La campanya SOSpeix compta amb l’elaboració d’una guia de consum responsable de peix en format web, que es podrà consultar
des d’ordinadors, mòbils i tauletes. La guia vol ser una eina en línia amb un fort component educatiu que transmeti de manera molt
concreta l’estat de la biodiversitat marina del litoral gironí i com a través dels hàbits de consum es pot millorar l’estat ecològic. Es
vol afavorir el consum d’aquelles espècies menys valorades comercialment, com per exemple, el barat, el sorell, la llissa o la maira,
però que tenen un millor estat de conservació, enfront de les espècies amb més interès comercial i en pitjor estat de conservació
com el lluç o la tonyina.
Tota aquesta informació està disponible a l’adreça:www.sospeix.org
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LLIURAMENT DE PREMIS I INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
D EL XIIè C ONC URS DE FOTOGRA F IA D E NA TURA
La nova edició del concurs ha estat dedicada a la natura urbana. El divendres 5 de juliol, a les 8 del vespre, es
va fer el lliurament dels premis als guanyadors de les tres categories.
Juliol 2013.El concurs, convocat pel Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Limnos, la Facultat de Ciències de la Universitat de
Girona i el Museu Darder de Banyoles, enguany incorporava la important novetat que les fotografies es podien presentar en format
digital. Seixanta persones han enviat un total de 153 fotografies. El jurat, format per un membre de cadascuna de les entitats
organitzadores i dos reconeguts fotògrafs residents a la comarca del Pla de l’Estany, Andoni Canela i Ernest Costa, van visualitzar
totes les imatges fins triar-ne 44, que són les que s’han exposat al Museu Darder de Banyoles.
El primer premi ha estat per Juan Manuel Maroto Romo i la fotografia titulada «Flor». El premi a la millor fotografia obtinguda
al Pla de l’Estany ha estat per Helena Pejó Iranzo, amb la fotografia «La porta». I el premi a la millor fotografia realitzada per un
soci d’alguna de les entitats que organitzen el concurs o bé una persona vinculada a la Universitat de Girona, ha estat per Marc
Fusellas Fullà, amb la fotografia «Un espai ben aprofitat».
Després del lliurament dels premis, s’ha fet públic el tema de la nova edició del concurs: dedicat a les flors i els fruits pel 2014
i s’ha ofert als assistents un petit refrigeri.

LIMNOS RECORDA QUE EL PARC NATURAL DE L’ESTANY DE
BANYOLES ÉS UNA PETICIÓ HISTÒRICA AL PLA DE L’ESTANY
En relació al recent anunci de creació del parc natural del Ripollès, volem recordar que la declaració del Parc
Natural de l´Estany de Banyoles és una petició històrica, recolzada per mocions aprovades pels ajuntaments
de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta i amb un ampli suport social encapçalat per entitats com Limnos.
Setembre 2013. Des de l’entitat es vol donar suport a les declaracions del Sr. Salvador Ros, president del Consorci de l’Estany en
les quals reclama la creació del Parc Natural de l’Estany de Banyoles després de sentir les declaracions del Conseller del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Santi Vila, afirmant que s’estaven iniciant els tràmits de creació del
Parc Natural de de les capçaleres del Ter i del Freser, al Ripollès.
Limnos també celebra positivament que el Govern de la Generalitat de Catalunya hagi decidit desencallar els processos de
creació de nous parcs naturals que ja havien estat aprovats al Parlament de Catalunya, com el mencionat de les capçaleres del Ter
i del Freser, al Ripollès, tot i que recorda que l’aprovació per part del Parlament d’iniciar els tràmits per a la creació del Parc Natural
de l’Estany de Banyoles va ser anterior. Per això, Limnos mostra certa preocupació en el retard en la creació del Parc Natural de l’Estany
de Banyoles, que tot i tenir una declaració a favor del Parlament de Catalunya i les manifestacions a favor de l’alcalde de Banyoles,
Sr. Miquel Noguer, el de Porqueres, Sr. Salvador Ros, i el de Fontcoberta, Sr. Joan Estarriola, i tenir un ampli suport social, sempre es
veu posposat per més endavant.
Per últim, Limnos recorda que un Parc natural de l’Estany, no suposaria un augment de les restriccions a les activitats que s’hi
realitzen actualment, o que es puguin fer en un futur, sinó que seria una manera d’assegurar de manera més efectiva que es gestionin
de forma sostenible.
El debat del Parc natural va estar reactivat per unes desafortunades declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat,
Sr. Santi Vila, que va declarar que el Govern de la Generalitat no preveu crear el Parc Natural de l’Estany.
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L I M N O S D E N ÚN C I A U N A N O V A E S T A S S A D A A L F R O N T
D’ESTANY I RECLAMA LA CREACIÓ DEL PARC NATURAL
DE L’ESTANY DE BANYOLES
Des de l’associació Limnos hem vist amb sorpresa i disgust una nova estassada efectuada al front d’Estany (des
de la pesquera Gayolà a la Pesquera Llinàs –Padró) que ha destruït una àmplia zona de balca i nenúfars, fent
desaparèixer el microhàbitat preferit per un ocell emblemàtic del nostre estany com és la polla d’aigua.
Pesquera Gayolà on es va estassar
la vegetació de l’Estany

Octubre 2013. Diverses parelles de polla d’aigua havien criat aquesta primavera, entre
dotze i quinze exemplars, i amb motiu de la incompressible estassada al front d’Estany,
© Juanjo Butron
s’han vist sense refugi i han marxat.
Durant uns dies, els usuaris i les usuàries del front d’estany han pogut veure, al capvespre,
com diversos exemplars joves de polla d’aigua es bellugaven desesperadament per la zona
buscant un aixopluc, ja inexistent, per passar la nit. A la zona estassada també hi pot criar
la fotja, el balquer o el martinet menut. Quan es va fer l’estassada estaríem fora de l’època
principal de cria però també és cert que, si cal fer aquestes accions, és millor fer-les a l’hivern. Entenem que potser és adequada
una estassada da tant en tant (cada certs anys 3, 5…) perquè sinó la balca es fa molt densa, queda massa matèria orgànica acumulada any rera any que acaba colmatant el terreny i es genera un hàbitat menys bo per la nidificació per a la fauna. El que no cal
fer és estassar cada any, i ens atreviríem a recomanar que es deixessin illetes o zones de refugi.
Des de LIMNOS hem esperat alguna explicació pública per part de l’Ajuntament de Banyoles o del Consorci de l’Estany respecte
al motiu de la incomprensible estassada en aquest tram i no s’ha produït. Hem interpretat que no formava part de cap pla de gestió
o planejament i que probablement ha respòs a criteris exclusivament polítics i dirigits únicament a eliminar vegetació, obviant els
més elementals criteris de sentit comú que esperàvem que fossin considerats en la gestió de l’Estany. Hem de recordar que ja hi ha
altres trams d’Estany lliures de vegetació, i per tant, de fauna.
Tampoc entenem que, mentre aquestes instàncies fan esforços per la reintroducció d’espècies de fauna autóctona (mamífers
com la llúdriga, rèptils com la tortuga d’estany, mol·luscs com les nàiades, peixos com les anguiles, etc.) al mateix temps es permetin
actuacions que perjudiquen greument altres espècies. No es pot comprendre aquesta incoherència, aquesta manca de sensibilitat
ambiental en les actuacions sobre l’entorn.
Estem molt sorpresos per aquesta actuació, que ens sembla, que no van més enllà de la finalitat d’aconseguir uns marges de
l’estany completament nets, lliures de qualsevol vegetació i destorb visual. Seria d’esperar que els gestors fossin capaços d’aplicar
criteris tècnics i de gestió en actuacions com l’estassada. També seria bo que dediquessin esforços a realitzar accions pedagògiques
per explicar aquest tema a la població amb arguments adequats, i per aconseguir transmetre que la bellesa de l’estany radica en
el fet que es tracta d’un espai natural que cal divulgar, conservar, i protegir una vegetació, que és necessària. Tot plegat demostra,
una vegada més, la urgent necessitat de crear una figura de protecció real i efectiva com el Parc Natural de l’Estany de Banyoles
que eviti aquestes actuacions fora de lloc, fora de temps i sense cap sentit.

RESULTATS DE LA III I IV JORNADA DE SEGUIMENT DE
RASTRES DE LLÚDRIGA
Els dissabtes 6 de juliol i 26 d’octubre es va realitzar el tercer i quart mostreig de rastres de llúdriga del 2013
amb el voluntariat ambiental de Limnos.
S’han pogut prospectar tots els punts marcats, un total de 31 punts, i s’han trobat rastres de llúdriga a 9, i 11 punts diferents. La
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Rastres als arbres caiguts del Vilar i al bagant sortida Margarit.
© Limnos

majoria eren excrements amb restes de cranc i alguns de peix i
també es van trobar dos rastres de visó americà. El resultat és una
mica superior a altres vegades en localitats habituals com la zona
de Can Morgat o els desmais, però també localitats que no sempre
resulten positives com la zona de les grades de rem, Lió i la Caseta
de Fusta.
Durant el cens hem trobat uns espais força plens d’envasos diversos llençats per persones que visiten o fan ús d’un espai natural
com l’estany. Com a exemple, mostrem una fotografia d’uns
excrements de llúdriga frescos a la Punta Freixenet on posteriorment algunes persones han deixat caure un parell d’envasos.

DUES RESERVES FORESTALS A SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Els vuit últims anys, la Diputació de Girona ha creat 60 reserves forestals dins el programa Selvans a comarques
gironines, dues de les quals estan situades en el municipi de Sant Miquel de Campmajor i dins l’Espais d’Interès
Natural de Muntanyes de Rocacorba.
Novembre 2013. Es tracta de dues finques privades forestals de 6 i 20 hectàrees amb boscos de caducifolis i planifolis. La reserva
forestal preveu que durant 25 anys no s’hi retiri la fusta dels arbres morts o caiguts precisament per mantenir-ne la gran biodiversitat.
Durant aquest període, el propietari és indemnitzat pel rendiment que en trauria.
La importància del projecte Selvans, una iniciativa d’abast internacional, rau en el fet que la majoria del bosc gironí –i, per extensió, el català– és molt jove, després de l’abandonament de zones agrícoles que va tenir lloc durant el segle XIX. Aquest fet ha
comportat una important penetració del bosc en aquests espais i, també, la regeneració de la massa boscosa, lligada a la davallada
del seu aprofitament econòmic. I és en aquest context que queden zones on el bosc és molt antic.
La protecció de la reserva és per 25 anys. Durant aquest període, i a través d’uns ajuts públics, que atorga la Diputació, es compensa la possible activitat d’explotació forestal que s’hi podria fer; és a dir, el propietari és indemnitzat pels guanys no percebuts.
Noticia apareguda al Punt Avui de 03/11/2013.

LE S OB RE S A LA CA RRE TERA D E CIRCUM VA L· LA CIÓ DE
L'E S TANY COM ENÇA RA N A BA NS D E F INA LS D ’ A NY
A principi de 2014 començaran els treballs de millora de la carrera de circumval·lació de l’estany, que
reformaran un tram de 2.220 metres de carretera que passa pel costat oest de l’estany, entre Lió i Santa
Maria de Porqueres.
Novembre 2013. Aquestes obres preveuen la reducció de la calçada de sis a cinc metres al llarg de tot el recorregut. També es
construirà un vial segregat de dos metres i mig d’amplada per als vianants i els ciclistes, donant continuïtat al carril bicicleta al
voltant de l’estany, un fet reclamat des d’abans del 1992.
El projecte va ser aprovat al maig del 2012 i Limnos va realitzar, en el seu moment, tot un seguit d’al·legacions per a millorar
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la proposta amb criteris ambientals. Aquestes al·legacions estaven relacionades amb la necessitat de fer els respectius informes
d’avaluació ambiental, proposant la limitació de la velocitat dels vehicles per motius ambientals i de seguretat, i amb la recomanació
que la carretera fos d’un sol sentit i amb la proposta que qualsevol ampliació de la carretera es realitzés per la part més allunyada
de l’estany. Al projecte final s’han recollit moltes de les recomanacions de Limnos, entre elles la recomanació de limitar la velocitat
dels vehicles. En cas d’ampliació de la carretera, també es farà per la part més allunyada de l’estany quan sigui possible, i limitant
l’impacte ambiental de les actuacions en el transcurs de les obres. No ha estat recollida l’al·legació relativa a la proposta d’un sol
sentit de circulació. Aquesta mesura proposada tenia per objectiu regular molt més el trànsit rodat, el pas de camions i autobusos,
aprofitant l’altre sentit de la carretera per fer el pas a peu i el carril bicicleta, ja que d’aquesta manera hauria sigut una obra molt
més senzilla, menys costosa, i sense la necessitat d’allargar l’amplada total de la carretera. Limnos també proposa que, un cop feta
la carretera, s’ha d’anar gestionant per tal que hi passi el mínim nombre de cotxes possible i posant elements dissuasius del trànsit
per garantir-ho, afavorint així a les persones que van a gaudir de l’entorn de l’estany.
El projecte, llargament reclamat pels usuaris i les usuàries habituals de l’estany, suposarà l’acabament total del recorregut del
carril bici al seu voltant i de la possibilitat de gaudir de l’estany a peu de forma segura. Les obres s’allargaran durant uns tres mesos
i suposaran una millora per a vianants i ciclistes.

Carretera de Circumval·lació de l’Estany actualment

© Limnos

NEIXEN 4 POLLS DE CIGONYA AL PLA D E L’ ESTA NY
Juny 2013. Notícia a partir del Consorci de l’Estany. Continua funcionant amb èxit el projecte de reintroducció de cigonyes al Pla de l’estany. La
mateixa parella de l’any passat de la zona de La Puda i Pla dels Estanyols de Banyoles va tornar a reproduir-se amb èxit amb 4 polls.
Els 4 polls són cries de la parella reproductora formada el 2011 i que havia intentat criar sense èxit el 2011, però que l’any 2012 ja va tenir 3 pollets.
Així doncs ja són 11 les cigonyes nascudes del projecte de reintroducció de cigonyes al Pla de l’Estany dut a terme pel Consorci de l’Estany amb el
suport de la Fundació Catalunya-La Pedrera.
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ACTUACIÓ «SALVEM CAPGROSSOS A LA PLATJA D’ESPOLLA»

Gripaus d’esperons a Espolla

© Limnos

Juny 2013. El diumenge dia 30 de juny, un grup de voluntaris/àries ambientals, a compte propi, es
va trobar a la platja d’Espolla amb l’objectiu de salvar un gran nombre de capgrossos i polls d’ànec
que estaven en perill a causa de la baixada brusca del nivell de l’aigua. En total es van poder salvar
uns 1.050 metamòrfics (capgrossos a punt de sortir de l’aigua que comencen a tenir potes i la cua
es fa petita) de gripau d’esperons (Pelobates cultripes), 30 de granota verda (Pelophylax perezi) i 20
de reineta (Hyla meridionalis). A més de 4 polls d’ànec collverd (Anas platyrhynchos). A l’estanyol hi
havia dues llocades d’ànecs de 14 pollets que no sabem tampoc quin destí els ha esperat.
El grup de voluntaris/àries va estar assessorat per tècnics experts per tal d’assegurar no causar cap desequilibri en l’ecosistema. Un dels principals
motius de l’actuació era que l’espècie del gripau d’esperons, igual com la resta d’amfibis, és una espècie protegida i que malgrat té una bona distribució, es troba en una forta regressió a la comarca i a tot Catalunya.

LIMNOS ORGANITZA EL VI CENS DE LLÚDRIGUES A L’ESTANY DE BANYOLES AMB
ELEVADA PARTICIPACIÓ PERÒ CAP LLÚDRIGA VISTA
Juliol 2013. El VI cens de llúdrigues de l’estany de Banyoles realitzat per l’entitat ecologista Limnos-Ecologistes de Catalunya el divendres 28 i
dissabte 29 va tenir una gran participació tot i que no es va poder observar cap exemplar de llúdriga. Van participar en el cens 17 persones voluntàries
que es van encarregar de 15 punts de cens a l’entorn del fantàstic paratge de l’estany de Banyoles.

SALVEM SOTAMONESTIR REACTIVA LA CAMPANYA AMB SAMARRETES I UN CÒMIC
PER REIVINDICAR LA PROTECCIÓ DE LA ZONA
Agost 2013. Durant els mesos d’estiu de l’any passat, des de la plataforma Salvem Sotamonestir es van dur a terme
una sèrie d’accions per difondre la necessitat de preservar aquest espai únic de Banyoles i impulsar-ne un ordenament respectuós que n’aprofiti totes les qualitats com a alternativa al model urbanístic que pretén imposar l’Ajuntament de Banyoles. A part d’editar samarretes es va començar la distribució del còmic «Salvem Sotamonestir»
il·lustrat per Quim Bou i editat gràcies a la col·laboració de Limnos. L’acompanya un plànol i diverses fotos amb els
elements de patrimoni natural i arquitectònic d’aquesta zona. Es pot descarregar en format digital des del bloc de
la plataforma: http://www.salvemsotamonestir.blogspot.com

Portada del còmic i samarretes
de la campanya «Salvem Sotamonestir»

DIA MUNDIAL DELS OCELLS A L’ESPAI NATURAL DE L’ESTANY DE BANYOLES
Octubre 2013. El Dia Mundial dels Ocells és un esdeveniment a escala mundial que es celebra en espais naturals de més de cent països amb
l’objectiu d’apropar a les persones al món de les aus i els seus hàbitats. A l’espai natural de l’estany de Banyoles es van realitzar dues
activitats en motiu del Dia Mundial: Una caminada ornitològica matinal des del Museu Darder a l’Estany i un concurs popular d’identificació
d’ocells al Museu Darder.
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DIVERSES ENTITATS DEMANEN LA PARALITZACIÓ IMMEDIATA DE LES CENTRALS
NUCLEARS CATALANES DAVANT EL RISC DERIVAT DELS TERRATRÈMOLS PROVOCATS
PEL PROJECTE CASTOR
Octubre 2013. Limnos s’adhereix a la crida de diverses entitats del sud que demanen la paralització immediata de les Centrals Nuclears Catalanes
davant el risc derivat dels terratrèmols provocats pel projecte Castor. Entenem que les conseqüències de l’activitat sísmica pot afectar als reactors de
Vandellòs II i dels dos grups d’Ascó.
L’activitat sísmica pot afectar el funcionament de les centrals nuclears i la recent experiència de Fukushima n'és un bon exemple il·lustratiu.
No és la primera vegada que el projecte Castor provoca moviments sísmics com a forma d’avís del que està succeint aquests dies. L’any
2012, en la fase de proves del projecte, va ser detectada i registrada activitat sísmica precisament després d’haver-se injectat gas.
Sabem també que l’activitat sísmica ha arribat a 4,2 graus en l’escala Richter a la zona de Vandellòs, on està ubicada una central Nuclear
molt propera a «la Falla del Camp», en la qual han tingut lloc tres grans terratrèmols en els últims 125.000 anys. Coneguts són els moviments
de terreny que experimenten les instal·lacions de les centrals nuclears d’Ascó a causa del terreny argilós sobre el qual està localitzada la
Central Nuclear.
El Servei de Sismologia de l’Institut Geològic de Catalunya ha manifestat que no hi ha dubtes sobre la relació entre les injeccions de gas
de Castor i els terratrèmols que s’estan produint en els últims dies. A més, les proves sísmiques de les centrals nuclears catalanes diuen que,
amb prou feines, resistirien un terratrèmol de més de 7 graus a l’escala Richter.

JORNADA D’INTERCANVI PER L’HORT ECOLÒGIC, EL BALCÓ O LA TERRASSA
Octubre 2013. El diumenge 27 d’octubre es va realitzar una jornada d’intercanvi de llavors, planter, llibres, dossiers, eines o recursos per
consultar i comentar al veïnat de Mas Usall de Banyoles.

EL PROJECTE ORENETES: LES ORENETES I LA QUALITAT DE L’AIRE ON VIVIM
Octubre 2013. El dijous 24 d’octubre es va realitzar una xerrada del Projecte Orenetes a la sala d’actes del Museu Darder. Els responsables
del Projecte van explicar com funciona aquest projecte i les novetats per al proper any que incorporaran mesures de la qualitat de l’aire per
tal de ajudar a sensibilitzar sobre la relació entre l’estat de conservació de les orenetes i la qualitat de l’aire.

GAIREBÉ UN MILIÓ DE PERSONES NO TINDRÀ ACCÉS A L’ENERGIA AQUEST HIVERN
A CATALUNYA
Octubre 2013. Prop de 40 persones amb mantes i espelmes es van concentrar el dia 23 d’octubre al Punt de Trobada de la Rambla de Girona
per denunciar la situació de pobresa energètica que a Catalunya pateix gairebé el 13% de la població i que té conseqüències sobre la salut
de les persones, les relacions familiars, i el rendiment acadèmic, entre d’altres.
L’acte, convocat per la Xarxa per la Sobirania Energètica, vol visualitzar la precària situació que viuran moltes famílies aquest hivern
degut a l’actual situació de crisi però, sobretot, al malbaratament energètic, l’augment del preu de l’electricitat i el gas i el monopoli de les
empreses energètiques.
Amb més d’un 23% de la població activa en atur i la considerable reducció salarial que està patint bona part de la població (7% de mitjana),
les contínues pujades de les factures d’electricitat i gas estan sent dramàtiques en multitud de llars catalanes, que encara no s’enfronten a
un desallotjament.
Aquest fet, sumat als deficients sistemes de calefacció i aïllament de nombrosos habitatges, fa que ja siguin gairebé un milió de persones
les que es troben en situació de discriminació energètica (més del 13% de la població). Aquest escenari previsiblement es veurà agreujat per
les últimes pujades de l’electricitat, que ja suposen un 80% més del que es pagava fa 10 anys pel mateix consum, mentre el nivell adquisitiu
no deixa de baixar, sense que des de les administracions públiques es busquin solucions per a les famílies amb menys ingressos.
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ES TROBA UNA LLÚDRIGA ATROPELLADA A L’ESTANY DE BANYOLES
Novembre 2013. Segons va fer públic el Consorci de
l’Estany el passat divendres 15 de novembre es va
localitzar un mascle adult de llúdriga atropellat a la
carretera de circumval·lació de l’estany de Banyoles,
a l’alçada de la zona de Can Morgat. Es tracta d’un
nou atropellament en aquest tram de carretera que
se suma als continuats atropellaments d’amfibis i tortugues. Un fet que demostra la importància com a
connector ecològic de la riera de Can Morgat, entre
les llacunes i l’estany. I també confirma la importància de les llacunes de Can Morgat com a pol d’atracció de la biodiversitat de la zona. El voluntariat de
Limnos continuarà fent el seguiment de l’espècie per
a comprovar si es pot reemplaçar aquesta pèrdua de
manera natural.

Llúdriga atropellada a l’Estany

© Consorci de l’Estany

Podeu aconseguir
el pdf al web de
Limnos o el podeu
demanar per
correu electrònic

Fotografia de tres retallables de tortuga d’estany © Limnos

NOM I COGNOMS: .........................................................................................
ADREÇA: ............................................... POBLACIÓ: .....................................
TELÈFON DE CONTACTE: ................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC: ...................................................................................
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
En/Na .............................................................................................................
que atengui amb càrrec al seu compte núm.:

QUOTA D’INSCRIPCIÓ ANUAL.
(Faci una X a la casella corresponent)

FINS A 18 ANYS: 12 euros
QUOTA ESTÀNDARD: 25 euros
SOCI O SÒCIA PROTECTOR/-A: mínim 45 euros
ALTRES: ......... euros

CODI IBAN

els rebuts que li presentarà LIMNOS.
Atentament,
DNI: ............................................................

LIMNOS-Ecologistes de Catalunya
Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany

Plaça dels Estudis, 2. Edifici Museu Darder
Tel. 972 57 44 67
limnos@limnos.org
www.limnos.org

ELS SOCIS DE LIMNOS PODEN ASSISTIR A LES REUNIONS DE LA JUNTA, APORTAR PROPOSTES DE MILLORA DE L’ENTITAT I REBEN 2 TRAMESES ANUALS, PER CORREU,
A CASA SEVA, AMB LA REVISTA LA LLÚDRIGA I ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS.

16_ LIMNOS. Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany

BREUS

PARADA I ACTIVITAT A LA FIRA DE SANT MARTIRIÀ
Novembre 2013. Durant els dies 15, 16 i 17 de 10 del matí a 8 del vespre membres de Limnos van atendre la gent que va passar per la
Fira de Sant Martirià a l’expositor que compartíem amb el Consorci de l’estany a la zona exterior del Parc de la Draga en la Mostra de
Races autòctones. Aquest any es va poder veure un muntatge amb espècies de plantes autòctones, plantes exòtiques invasores i plantes
alternatives per a la jardineria sostenible (exòtiques no invasores i autòctones). A la vegada, s’aprofità per organitzar una nova activitat
del projecte educatiu de la tortuga d’estany: un taller familiar sobre la Tortuga d’estany el diumenge 17 de novembre davant mateix de
la carpa del Consorci i Limnos, en el qual es van poder muntar diferents retallables de tortugues i pintar-les.

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 A ALGUNA D’AQUESTES
PREGUNTES, ÉS QUE PENSES COM LIMNOS
I també ens
podeu trobar al

LIMNOS-Ecologistes de Catalunya
Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany

CANAL LIMNOS DE YOUTUBE consultar al Youtube els vídeos de diferents activitats de Limnos. La informació actualitzada de les
notícies i les activitats a www.limnos.org. I, les podreu rebre en format digital, juntament amb la revista i altres notícies, si us subscriviu
a Limnos: limnos@limnos.org.

