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LIMNOS

L’estiu ha passat d’una revolada i deixa empremta sobre l’estany. Més de la que podria semblar des de la distància que suposa el dia a dia, les vacances o les preocupacions de cadascú. Des de Limnos ens agradaria fer
una valoració de la temporada. Creiem que en podem dir moltes coses. Algunes no són res de nou; altres
tenen conseqüències a llarg termini.
Un any més, l’estassada de la vegetació al front d’estany, entre dues pesqueres, prop dels Banys Vells, ha
suposat la desaparició del balcar i el joncar que creixia a la zona i que formava un bon hàbitat per a la nidificació d’ocells aquàtics tan interessants com la fotja, el balquer o la polla d’aigua, que enguany no hi han
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pogut criar. Amb sort, l’any vinent tornarà a ser un espai vàlid per a la cria i només haurem perdut una temporada de nidificació. De totes maneres, no creiem que això sigui el que ha de passar en un espai protegit:
que perdi, precisament, parelles reproductores d’ocells. En fem prou de veure ànecs i gavians? O valorem la
diversitat i la riquesa de fauna? Una gestió més acurada, estassant només una part, de manera ocasional,
podria millorar-ne la gestió. El proper any, si les estassades tornen a ser d'aquest estil, tornarem a protestar,
una vegada més. Per contra, ens hem de felicitar de les bones dades del seguiment de rastres de llúdriga: se
n'han tornat a fotografiar, dues vegades, a la zona de Can Morgat. Així com també per la cria de quatre polls
de la parella de cigonya que cria a La Puda. Gràcies als camps de treball per a joves s’han pogut també censar
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nius d’oreneta cuablanca, detectar ratpenats d’aigua, capturar crancs de riu americans, i valorar com a molt
positiva l’ocupació de les caixes niu d’ocells col·locades per Limnos. Una mostra més que, malgrat tot, la fauna
i la flora lluiten per a mantenir les seves poblacions.
Lamentablement, l'estany continua sense vigilants i amb un augment de les activitats i del turisme que,
tot i ser bastant respectuós amb l’entorn, i efectuar pressió sobretot a la part urbana, també deixa petjada en
forma de deixalles en passeres i miradors, tendes acampades a la riba de Porqueres, pesca en zones prohibides
o persones intentant entrar embarcacions a l’estany. Aquest estiu, Limnos també ha detectat la pesca il·legal
de crancs i peixos a la riera de Can Morgat. Les retallades en el manteniment de la riba de l’estany també es
fan notar en l’estat de l’entorn, dels miradors, de les deixalles i, sovint, en l'excessiva vegetació. Es produeix
la paradoxa que, al final, som els/les ecologistes qui demanem que es desbrossi la vegetació per a poder
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utilitzar correctament camins o miradors. És denunciable la insuficient dedicació de personal per a la cura, la
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vigilància i el manteniment de l’entorn, un espai que rep milers de visitants cada any i que acaba generant
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una imatge excessivament humanitzada i degradada del paisatge.
Finalment, es mereix una menció a part la gestió del bé comunal i de les activitats a l’estany, sense oblidar
que seguim sense prou informació sobre l’estat de la qualitat i quantitat d’aigua de l’estany, una reclamació
que s’ha de posar urgentment sobre la taula. Sense informació, i per decret, s’ha instaurat una via brava per
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a l’entrenament de la natació a l’estany, per al gaudi de triatletes i nedadors/es, i sense cap compensació per
als/les propietaris/àries de l’aigua de l’estany. És a dir: més pressió i menys espai per a la natura. El nou acord
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Club Natació ha acabat amb un tros d’estany més cedit al Club. Com a
conseqüència, la ciutadania perd una part d'estany, obté una tanca més gran i més alta, unes contraprestacions
a la ciutat ridícules, i una presa de pèl al bé comunal. Als/les ecologistes ens tracten de radicals, però som
els/les únics/úniques que, al final, hem de cedir a les pressions. No es fan propostes en sentit contrari
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i, al cap i a la fi, qui hi perd és l’estany i els/les veïns/es. No és d'estranyar que després hi apareguin
sangoneres –inofensives–, i és que d’alguna manera s’ha de defensar, la pròpia natura.
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QUÈ EN FAREM DEL BÉ COMUNAL?
LIMNOS

Aquest article pretén fer un petit resum del que representa per a l’estany de Banyoles ser declarat bé comunal,
i sobre l’impacte de les recents decisions que s’han produït en relació a aquest bé. L’interès que l’estany de
Banyoles sigui un bé comunal ve determinat perquè aquest terme té valor jurídic. És a dir, que la denominació
de bé comunal no és una atribució treta de la màniga per quedar bé, ni una etiqueta que vulgui dir que
l’estany fos de tothom i que l’hem de cuidar, sinó que hi ha uns drets i deures sobre béns comunals i unes
descripcions jurídiques que determinen exactament el que això significa.
L’estany de Banyoles i els estanyols són un bé comunal, que ha de ser destinat a l’ús i aprofitament comú dels banyolins i les
banyolines, és a dir, que les seves aigües són propietat dels/de les habitants del municipi de Banyoles. Això no és el mateix que una
propietat o un bé patrimonial d’un ajuntament. Suposa la única excepció a tot l’estat espanyol, on la propietat de les aigües de rius
i estanys és pública i de l’estat, el que s’anomena domini públic. Els rius i estanys de les conques internes de Catalunya estan
gestionades per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (depuradores, abocaments, contaminació,
restauració o neteja de lleres…), mentre que la part de l’Ebre catalana ho està per la Confederación Hidrogràfica del Ebro. L’estany està
registrat com una excepció a la Llei d’aigües espanyola, on la propietat de les seves aigües correspon als/les ciutadans/es de Banyoles.
Aquesta propietat, és, per tant, legalment reconeguda, està inscrita al registre de la Propietat de Girona des del 1915, no pot
prescriure mai, no es pot embargar i no es pot canviar per més que passin els anys. L’escriptura pública reconeix la propietat «a
l’ajuntament, particulars i persones singulars de dita vila i terme de Banyoles tant presents com absents i esdevenidors habitants i
habitadors de les aigües de l’Estany anomenat de Banyoles, no només en el terme de Banyoles sinó també en el de Porqueres i
també les que es troben tant a l’Estany com aquelles que surten de l’Estany que fan algunes basses dins el terme de Banyoles i el
de Porqueres». A més, s’especifica que «l’ajuntament i els seus ciutadans tant presents com absents i esdevenidors habitants i
habitadors poden utilitzar lliurement aquestes aigües i que cap altre pugui utilitzar aquestes aigües sinó és l’ajuntament, particulars
i singulars d’aquesta vila».

El s lí mi ts del bé com unal
La inscripció parla de l’estany principal, amb la carretera de circumval·lació i terres properes, i de tot el sistema lacustre que hi està
connectat, és a dir, estanyols, deus superficials i subterrànies, recs de desguàs, fins al lloc on s’ajunten per formar el riu Terri i terres
annexes. També especifica les mides de l’estany i fa el llistat d’un conjunt d’estanyols que també passen a ser registrats. En aquesta
relació hi trobem els estanyols del Vilar, de la Cendra, Montalt, de Ca n’Ordis, d’en Pim-Pom i dels Burros, així com les surgències
de la riera Castellana i l’estanyol del mateix nom; i també altres basses menys importants i sortints que vessen les aigües a l’estany
a través de rieres. Això també vol dir que són de Banyoles unes aigües amb origen dins del municipi de Porqueres.

Qu è és un bé com unal ?
Quina diferència hi ha entre el bé comunal i el bé patrimonial? Els béns patrimonials es poden destinar a obtenir diners per a la
pròpia corporació, i en canvi els comunals són per al gaudi i ús dels/e les veïns/es. La propietat té un administrador –l’ajuntament–,
però per ser utilitzada i compartida pels seus habitants. Els/les habitants de Banyoles tenen el dret de participar de tots els aprofitaments comunals que es facin de l’estany, tot i que és possible que parts concretes del bé comunal siguin objecte de lloguer o
cessió d’ús a particulars, com és el cas de les pesqueres o de dues de les zones de bany. Com els béns públics i patrimonials, els
béns comunals s’han concebut tradicionalment com a béns de titularitat administrativa, però això és del tot fals. No tenen per
finalitat satisfer les necessitats públiques ni formen part del patrimoni privat de l’Administració.
Així doncs, l’Ajuntament de Banyoles té el dret de gestionar l’estany i fer-ne de policia en favor dels/de les ciutadans/es de
Banyoles, però no en benefici de l’administració. Darrere la definició de bé comunal hi ha uns aspectes legals molt complicats que
encara ara generen moltes discrepàncies a l’hora de saber qui té determinades competències. No hi ha gaires casos de béns
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comunals relacionats amb l’aigua i normalment es tracta de boscos o pastures comunals. L’explotació de la majoria de béns comunals la duen a terme empreses mitjançant concessió, i els beneficis que generen s’integren a la gestió de cada ajuntament, una
solució adient al model econòmic capitalista de la societat actual.

Qu è h i po t dir l a ciu tadani a?
A Banyoles sembla que res. Tot i ser-ne copropietaris/àries, la majoria d’habitants de Banyoles no coneixen els seus drets sobre
l’aigua i no els reclamen. És així com l’Ajuntament ha acabat gestionant el bé comunal com una propietat patrimonial més en
funció de les necessitats o interessos del govern del moment i sense cap participació ciutadana. Un últim exemple ha estat la recent
aprovació del nou acord amb el Club Natació: la major part de la ciutadania se n'ha mantingut al marge, fet que ha estat utilitzat
pel mateix alcalde com a argument favorable dient que «No hem rebut cap queixa de cap ciutadà de Banyoles al respecte». Si
desconeixes, no reclames, perds el teus drets. Si no t’informen, se’n poden aprofitar i tu no pots fer-hi res.

El s u so s del bé co mu nal
Actualment, el bé comunal es un espai on es fan múltiples activitats i hi ha molts interessos. L'Ajuntament ha desenvolupat un
Reglament d’Activitats a l’Estany, a fi de regular les activitats que hi estan permeses, i és que cal no confondre que l’Estany sigui
de tots amb què tothom hi pot fer el que vulgui. Està clar que algú ha de vetllar per a la conservació del bé comunal a llarg termini
i dels seus valors, per tal que així també en puguin gaudir les generacions futures. Per aquest motiu, estan regulats el bany i les
activitats que s’hi poden realitzar; per això es va prohibir la moto nàutica, l’esquí nàutic i les embarcacions a motor; també es va
regular el pícnic, entre d’altres coses. Resultat d’aquestes actuacions, per exemple, és que només hi ha tres zones de bany, una de
pública i gratuïta (Caseta de Fusta) i dues amb concessió. No obstant, es donava la paradoxa que, fins ara, l’acord amb el Club
Natació Banyoles no s’ajustava a la legalitat. L’altra zona de bany va tornar a sortir a concurs públic no fa gaire temps (Banys Vells).
Hi ha també una concessió sobre l’aigua pública de l’estany a una empresa privada per a la potabilització i explotació de l’aigua
(Aigües de Banyoles), de la qual l’ajuntament en té poc control i els/les usuaris/àries informació molt minsa (dades d’explotació,
anàlisis de l’aigua, etc.), a part de pagar-la com si no fos seva. Aquesta qüestió va ser polèmica quan recentment l’Ajuntament va
allargar la concessió a l’empresa per cinquanta anys més, amb un acord pres sense consens i sense transparència, sense debat
entre la ciutadania, copropietària de l’aigua, i sense fer cas a les peticions de conversió a empresa pública o cooperativa que
havien demanat, entre d’altres, la Plataforma en Defensa de l’Aigua de Banyoles amb la campanya «Volem l’aigua clara»
(aiguadebanyoles.wordpress.com/).
Aquesta reglamentació, tot i que legalment ferma, genera moltes complexitats. Per exemple, en els casos d’abocaments d’aigües
residuals a les lleres de rius, és l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) qui tramita les denúncies i persegueix els/les contaminadors/es.
En canvi, a Banyoles ho ha de fer l’Ajuntament. I, fins on? Fins a l’inici del riu Terri. L’Ajuntament, per tant, té molta més responsabilitat en el manteniment de l’aigua neta als recs i a la riera de Canaleta; molta més que a cap altre municipi. El conflicte amb
l’ACA està servit i ha generat més d’una picabaralla; l'última, amb el rebuig de l’Ajuntament de pagar a l’ACA un cànon per a
l’aigua que usen els/les banyolins/es, quan aquesta ja és seva, i que hagués suposat un increment de preu en el rebut.

La de li mi tació del bé co munal i el C lu b Natació Bany ole s
«L’Ajuntament de Banyoles i el Club Natació Banyoles (CNB) signen el contracte de la concessió administrativa al CNB per 50
anys». Aquesta notícia es pot consultar al web de l’Ajuntament (Banyoles.cat). En un acte de transparència sense precedents,
l’Ajuntament també hi va penjar els documents oficials de la concessió administrativa, tot i que en el moment d’escriure aquest
article ja no els hem sabut localitzar. Costa d’interpretar i entendre el contingut d’aquesta concessió administrativa. D’entrada, el
Club Natació Banyoles tenia cedit l’ús del bé comunal sense que la documentació fos jurídicament legal. Amb la voluntat de regular
aquesta situació i obligats perquè en el Reglament de l’Estany, aprovat fa uns anys, s’establia el fet de delimitar el bé comunal
abans de quatre anys, l’Ajuntament va tramitar una concessió administrativa. L’acord que regula aquesta concessió entra en una
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espiral d’irregularitats. Una part del bé comunal –concretament el passeig entre l’estany i la zona esportiva–, deixa de ser bé
comunal, un dret que, com s’ha comentat abans, no pot prescriure mai. L’argument és que no ha estat utilitzat durant els últims
anys, oblidant que hi ha una tanca que n’impedeix l’accés. També espolia i després cedeix, per cinquanta anys, dues finques comunals
al Club Natació. Tot plegat, resulta una presa de pèl amb intenció de buscar l’argúcia legal per a permetre aquests acords. No
contents amb això, regalen la pesquera Agustí al Club, sense cap concurs públic o concessió –una altra irregularitat–, a canvi que
el Club deixi de rebre 20.000 euros de la subvenció per a les activitats esportives. Justament, la mateixa quantitat que l’Ajuntament
havia pagat per recuperar la pesquera, sense tenir en compte que aquesta ja era dels/de les banyolins/es i que qui en gaudia només
era usufructuari. Això sí, a canvi d’aquesta contraprestació, el Club fa un favor als/a les banyolins/es oferint beques a esportistes,
una rebaixa dels preus per a ús de les seves instal·lacions, i la possibilitat de pagar l’entrada per fer-se socis/sòcies a terminis de
fins a vuit anys. Aquesta concessió s'estableix per a cinquanta anys, fins el 2064, per tant, cap altre ajuntament podrà canviar el
que s’ha signat ara. Està clar que el Club no hi ha perdut res, en aquest tracte, més aviat ha estat un bon negociant i n’ha tret el
millor acord possible. El nostre rebuig als acords amb el Club no significa que Limnos no reconegui l'important feina que està fent
per al foment de l’esport a Banyoles, i és que ningú no pot negar la tasca social rellevant de l’entitat i les aportacions que les
activitats esportives fan a la ciutat. Aquí, qui potser no ha estat a l’alçada per defensar els drets dels/de les ciutadans/es de Banyoles
ha estat l’Ajuntament, qui ha cedit en excés i ha aconseguit un acord ridícul.

MÉS DE 1350 OCELLS AQUÀTICS CENSATS EN EL XXè
CENS D’OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS DEL PLA DE
L’ ES TA NY DE L’ A NY 2 0 1 4
Segueix la tendència estable de la població d’ocells aquàtics de l’estany de Banyoles, amb uns resultats de
gran diversitat i riquesa d’espècies, comparats amb fa uns anys enrere.
Gener 2014. Podem destacar la disminució de gavians, la consolidació d’espècies d’ànecs com el xarxet, el griset o el xibec; i el
manteniment de fotges, ànecs i polles d’aigua. La dada més negativa ha estat la no detecció del morell cap-roig una mena d’ànec
capbussador que no havia faltat mai a l’estany, a l’hivern, des de l’any 2000, amb unes xifres d'entre 2 i 16 individus.
Un any més, aquest gener s’ha realitzat el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya. Limnos ha
estat coordinant el cens d’ocells a l’estany de Banyoles, des de 1995, i a l’Illa de Fares, des del 2001, des de fa uns anys, amb la
col·laboració de l’ANGx. Aquest any el cens s’ha realitzat dissabte 11 de gener, a l’estany, i el diumenge 12, al Fluvià, tot i que
s’han recollit totes les dades interessants entre el 10 i el 20 de gener.
Un altre any els resultats han estat bastant positius. Mostren una estabilitat de les espècies més habituals com les fotges, les
polles d’aigua, els esplugabous i la parella de cigonyes. Les llacunes de Can Morgat han permès censar l’ànec griset, els ànecs
xarxet i cabussets, molt escassos a l’estany abans de la creació d’aquestes llacunes. Hi ha un conjunt d’espècies que s’han convertit
en usuals o han augmentat des d’almenys l’any 2008, com la xivita, el cabusset, el xarxets, el griset, el rasclet, el blauet i el becadell,
afavorides per la creació de la xarxa de llacunes a l’entorn de l’estany.
A la zona urbana, destaca l’observació d’espècies molt boniques, però que tenen el seu origen en animals segurament escapats
de captivitat, com son els dos mascles de xibec o l’ànec mandarí de coloracions espectaculars. Aquest any també hi ha hagut una
major concentració d’ànecs i fotges al front d’estany, que hem relacionat amb l’augment de la gent que els dóna menjar en aquestes
zones. Per cinquè any consecutiu es manté el dormidor d'esplugabous a les ribes de l’estany. S’ha pogut també observar la parella
de cigonyes que cria a la zona de la Puda. Després d’uns mesos voltant pels Aiguamolls de l’Empordà, ja comencen a preparar el
niu per a la temporada de cria.
Cal tenir en compte, com a dada negativa, la pèrdua d’una espècie singular com el morell de cap-roig, un ànec capbussador que
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Participants del cens d’ocells de l’Estany
de Banyoles
© Carles Feo

sempre s’alimentava d’algues a la zona dels desmais. Després d’observacions contínues
a l’hivern, des del 2000, i quan ja l’any passat només se’n van veure dos exemplars,
aquest any no han aparegut. Esperem recuperar aquesta espècie, que cria més al nord
d’Europa, en els propers anys. Una de les dades més debatudes de cada any és la
presència de gavians que han presentat unes xifres mitjanes molt baixes, al voltant
dels 360 gavians i 320 gavines. Aquest any, tot i no haver-hi falcons per espantar gavians, aquests no han visitat l’estany tan sovint com altres vegades. També s’ha fet un
cens al riu Fluvià on hi destaca la presència d'un dormidor de 75 corb marí gros, 8 cabussets i 95 ànecs collverd.
Aquests censos estan organitzats per Limnos, però no serien possibles sense la col·laboració de tots els participants, ja que és
una activitat basada totalment en el voluntariat ambiental. En el cens de l’illa de Fares, al sector de la Garrotxa, el cens l’ha coordinat
l’Associació de Naturalistes de la Garrotxa.

LIMNOS LAMENTA LA INTRODUCCIÓ DE CANVIS A DARRERA
HORA EN EL PROJECTE DE CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ DE L’E STA NY
Limnos considera que els darrers canvis introduïts al projecte de modificació de la carretera de circumval·lació
de l’estany són una manca de respecte envers les entitats que havien realitzat al·legacions al projecte.
Limnos va presentar suggeriments a la fase de consulta prèvia (2009) i al·legacions a l’Estudi d’impacte
ambiental (2011), algunes de les quals van ser acceptades i incorporades al projecte definitiu.

Febrer 2014. El suposat acord a què han arribat la Diputació de Girona, els ajuntaments de
Banyoles i Porqueres i Unió de Pagesos (no hi ha informació oficial al respecte, només
notícies a la premsa) deixa Limnos (i la resta d’entitats, administracions i persones que
havien presentat al·legacions) en una situació d’indefensió jurídica, malgrat haver seguit els procediments adequats, davant d’uns
canvis potencialment substancials. Aquesta situació que s’ha creat s’hauria evitat si, a l’inici de la tramitació, s’hagués informat i
consultat directament a tots els agents involucrats amb el projecte (com usuaris, veïns, pagesos, ecologistes…).
Limnos ha realitzat un seguiment de la nova carretera de circumval·lació de l’estany i ha demanat mesures per a reduir la
velocitat. La solució presa no agrada a tothom, Limnos recorda la seva proposta de carretera d’un sol sentit i un carril bici i a peu
més amples, ja que el traçat actual no sembla haver resolt tota la problemàtica a l’entorn de la volta a l’estany.

Carretera de circumval·lació de l’estany
© Limnos
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PLANTES DE PURINS, D’UN GRAN FRACÀS A UNA GRAN
OPORTUNITAT
El Grup de Defensa del Ter ha presentat un manifest sobre purins que Limnos ha subscrit. L’aposta tecnològica
de la Generalitat per fer «desaparèixer» els excedents de purins a Catalunya ha fracassat.
Març 2014. Fa 15 anys, arran de les denúncies d’Europa que manifestaven la mala
Protesta de ramaders pel tancament de
gestió dels purins i la contaminació dels aqüífers, la Generalitat va posar sobre la
plantes de purins a VIC
taula dues solucions. Una d’elles era promoure les plantes de cogeneració elèctrica
© Adrià Costa
(plantes que cremen gas natural generant electricitat i alhora aprofiten la calor que
es desprèn d’aquest procés per assecar purins). Aquestes instal·lacions no eren una
solució sostenible ambientalment ni econòmica, com molt bé va denunciar el Grup de
Defensa del Ter des de la posada en funcionament de la planta de Masies de Voltregà.
Ara, en veure’s anunciat el seu tancament degut a la reducció de les subvencions, en
tenim la millor prova. Els governants, amb la consciència ben tranquil·la després de
justificar davant d’Europa que treballava amb solucions per al problema dels purins,
han permès augmentar la cabana porcina fins al nomenystenible nombre de 7 milions
de porcs, amb l’agreujant que es concentren en unes àrees concretes del territori. El resultat és un augment de la contaminació
dels pous. Actualment el 47% dels aqüífers catalans no són potables i ens fan falta grans infraestructures per poder suplir els
recursos contaminats. Una vegada més, ha vençut el productivisme més inconscient que privatitza els guanys i socialitza les pèrdues
(contaminació i subvencions). Per què sempre hem de pagar-ho nosaltres?
En tot cas, des del Grup de Defensa del Ter es creu que aquest fracàs és una oportunitat per reduir la cabana porcina i trobar
l’equilibri amb el territori. Una oportunitat per implantar solucions sostenibles de gestió dels purins, com per exemple el biogàs.
Una oportunitat per dibuixar un nou model ramader que es basi en la qualitat i l’aliança entre productors i consumidors. Una gran
oportunitat per recuperar un món rural que vetlli per la terra i la seva salut.

LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEU PROP D’1.400.000 ¤
A 38 ENTITATS DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE
C ATALUNYA (TSA cat)
Una part d’aquest deute és de Limnos. El concepte: ajuts a projectes d’educació ambiental realitzats l’any
2014. El deute més alt correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES): prop de 985.000 euros
a 38 entitats del TSAcat. Aquests imports pendents de pagament, els quals s’allarguen en el temps, han
obligat a algunes entitats a generar deute per fer front a la situació.
Març 2014. L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) ha realitzat un estudi durant el primer trimestre del 2014
per a conèixer l’endeutament que tenen les diferents administracions amb les entitats ambientals i com això repercuteix en el Tercer
Sector Ambiental (TSAcat). Aquest estudi permet veure l’evolució del deute en relació a l’elaborat el primer trimestre del 2013. Els
retards en els pagaments d’obligacions contretes per l’administració i la necessitat que les entitats assumeixin el cost del finançament
com a despesa pròpia està provocant tensions de liquiditat en diverses entitats. Aquestes incerteses en les terminis de pagament,
denunciades pel TSAcat en els seus contactes amb l’administració, coincideixen amb les males pràctiques de la mateixa administració,
recollides en l’informe anual al Parlament de Catalunya del Síndic de Greuges. L’o3sac considera que aquest no és un escenari acceptable per al conjunt de les entitats ambientals catalanes.
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EXPOSICIÓ «EL MÓN DE LES PAPALLONES». DEL 29 DE MARÇ
A L’1 DE JUNY DE 2014 AL MUSEU DARDER DE BANYOLES
Exposició de més de 2.500 insectes on es va poder veure, d´una forma didàctica i ecològica, tot el que
envolta aquest meravellós i, a la vegada, desconegut món.
Març 2014. La mostra d´insectes estava
centrada en les papallones de Catalunya
© Carles Feo
i és el resultat de més de 25 anys de
dedicació per part de Joan Condal, a
partir del seu estudi i cria. En aquesta
exposició se situava el lloc de les papallones dintre de la família dels insectes,
es mostrava el seu cicle biològic, l´estudi,
la classificació i cria, les diferències
entre papallones nocturnes i diürnes,
entre femelles i mascles, el per què del
color en les seves ales, etc. Una mostra
addicional de papallones, aràcnids i altres
insectes de tot el món completaven
aquest treball, pensat tant per al públic
en general com per a les escoles.
La mostra va ser visitada per nombrosos escolars i es van celebrar dues activitats paral·leles, una xerrada sobre els colors de les
papallones, una sobre el seguiment i estudi de papallones i una visita a l’estany, el 1er Dia de les Papallones, dinamitzada per Lídia
Salvanera. Una activitat organitzada per l’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany, el Museu Darder i Limnos.
Participants a la sortida per conèixer les papallones de l’estany

LIMNOS I L’ANG S’OPOSEN A L’AMPLIACIÓ D’UNA GRANJA
DE PORCS A CORNELLÀ DEL TERRI
L’Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany (Limnos), juntament amb l’Associació de
Naturalistes de Girona (ANG) hem presentat al·legacions a l’autorització ambiental d’una activitat d’explotació
ramadera al municipi de Cornellà del Terri.
Una cuba de purins abocant
en un camp
Font: Web

Abril 2014. Les dues entitats ecologistes ens oposem a l’ampliació de les granges existents fins que
no hi hagi una disminució de la quantitat de nitrogen dels aqüífers subterranis, especialment en
aquelles zones designades com a vulnerables per als nitrats.
En data 10 de març de 2014, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6578)
anunciava la sol·licitud d’autorització ambiental de l’activitat d’explotació destinada a la cria intensiva
de porcs d’engreix, promoguda per Puig Gifreu, SCP, al terme municipal de Cornellà del Terri
(exp. G1CS130182). El projecte presentat preveu una ampliació de fins a 6.374 caps de bestiar porcí
i un augment de la carrega ramadera nitrogenada en més de 5.000 kg N/Any, arribant en el total
d’un any a 33.884 Kg.N/Any.
Per a les dues entitats ecologistes aquesta proposta implicaria un excés de la producció de
purins, i malgrat que s’acredita en tot moment la documentació legal, posem en dubte la
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capacitat de traslladar el volum de purins produït. A més a més, volem recordar que, sovint, s’utilitzen les mateixes finques
per a l’abocament de diferents explotacions agràries, cosa que implica un excés de purins i la conseqüent contaminació
del aqüífers. Finalment, considerem que la granja i la seva ampliació incompleix un seguit de normes urbanístiques, com el
tancament d’un camí públic, superar el 20% d’ocupació de la parcel·la, estar a menys de 25 metres d’un camí públic i no
respectar una distància mínima de 1.000 metres respecte d’altres explotacions de bestiar.
Les dues organitzacions som contràries a l’ampliació de les granges de porcs, i reclamem una moratòria en l’ampliació de les
granges existents fins que no hi hagi una disminució de la quantitat de nitrogen dels aqüífers subterranis, especialment en aquelles
zones designades com a vulnerables per als nitrats, com és el municipi de Cornellà del Terri.

UN MES D’ACTIVITATS DE CONSUM RESPONSABLE AL
PLA D E L’E STA NY
Diverses entitats van organitzar activitats durant el mes de maig per conèixer i promoure actituds i iniciatives
relacionades amb el consum responsable.
Abril 2014. L’objectiu és informar i donar coneixement
per intentar, com a consumidors/es, afrontar els reptes
de futur i prendre consciència col·lectiva davant dels
poders econòmics.
En aquesta primera edició hi va tenir un especial protagonisme la Festa Mundial del Comerç Just, celebrada
el dia 10 de maig, durant tot el dia, a la plaça Major, i
amb l’exposició «Els deu principis de comerç just», activitats organitzades per Can Butinyà-Comerç Just. Amb
el títol «Què amaga la teva hipoteca?» es va realitzar
una xerrada sobre hipoteques i bancs, el dia 24, organitzada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de
Banyoles. El consum alimentari va centrar diverses activitats, com un taller de cuina, el dia 3, organitzat per l’Ateneu Obert de la Dona; una xerrada, el dijous 22, sobre
«Quin peix mengem?» (Projecte SOS Peix) organitzada
per Limnos; i també una excursió, el diumenge 18, a Sant
Miquel de Campmajor, amb visita guiada a un productor
agrícola ecològic, «Biòrica», activitat organitzada pel
grup de consum La Cistella del Pla de l’Estany. L’energia
i la manera de fer de les empreses multinacionals de l’energia i el consum televisiu van ser temes tractats en dos
documentals i una pel·lícula: «Gasland» i «Apaga y vámonos». Aquestes activitats van ser organitzades per
Limnos, Banyoles Solidària i La Cistella. Les xerrades i
projeccions de documentals es van fer al Museu Darder.

Cartell de les activitats del mes del consum responsable de 2014 © Limnos
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EL 10 DE MAIG ES VA CELEBRAR LA INICIATIVA «NETEGEM
EL NOSTRE ENTORN» A L’ESTANY DE BANYOLES
Durant el matí del dissabte 10 de maig es va celebrar l”«European Clean Up Day», que va consistir en
l’organització de jornades de neteja als espais naturals.
Maig 2014. A l’estany de Banyoles, aquesta iniciativa va partir del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i es va vehiculat a través de
Limnos-Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany. Vam disposar de la col·laboració del Club Natació Banyoles,
l’Escola de Natura de Banyoles, el Consorci de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles.
Aproximadament, al llarg d'un quilòmetre i mig de ribera de l’estany, 50 participants, entre adults i infants, i per terra i aigua, van
recollir, al llarg del matí, un total de 16 bosses plenes de residus, dels quals el 90% eren envasos i la resta altres deixalles. Entre aquestes
últimes, van destacar una sabata, una tapa de claveguera i un coixí. Aquesta acció pretén sensibilitzar a la ciutadania, a través de la visualització directa, de l’efecte dels comportaments incívics en relació als residus, mitjançant una feina d’artesania voluntària.

MULTIREFERÈNDUM AL PLA DE L’ESTANY. LIMNOS
ES MOSTRA SATISFET AMB LA PARTICIPACIÓ EN EL
MULTIREFERÈNDUM DEL 25 DE MAIG
Les entitats convocants
del MRF al Pla de l’Estany
estem satisfetes de la resposta que hem obtingut
de la població malgrat els
entrebancs que ha sofert
la iniciativa a tot arreu.

Maig 2014. Concretament, a la
mesa de Banyoles els Mossos
d’Esquadra van aixecar acta dues
vegades, i finalment van obligar a
tancar la mesa a 2/4 de 6 de la
tarda, dues hores i mitja abans del
tancament previst.

RESULTATS DE LA MESA DEL PLA DE L’ESTANY
Pregunta 1: Quin tipus d’agricultura
voleu que hi hagi a Catalunya?

a) Amb transgènics: 16 (4,4 %)
b) Sense transgènics: 335 (92 %)
en blanc: 13 (3,6 %)

Pregunta 2: Voleu que el govern de la
Generalitat de Catalunya deixi de
pagar el deute i els interessos que la
ciutadania declari il·legítims?

a) Sí: 344 (94,5 %)

Pregunta 3: Voleu que la ciutadania
de Catalunya estableixi un control
democràtic directe sobre el sector
energètic?

a) Sí: 358 (98,4 %)

Pregunta 4: Voleu que el grup promotor
d’una Iniciativa Legislativa Popular
pugui sotmetre la seva proposta a
referèndum vinculant?

a) Sí: 350 (96,2 %)

Pregunta 5: Voleu que es construeixi
la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de
400 kV?

a) Sí: 16 (4,4 %)

b) No: 11 (3 %)
en blanc: 9 (2,5 %)

b) No: 4 (1,1 %)
en blanc: 2 (0,5 %)

b) No: 5 (1,4 %)
en blanc: 9 (2,4 %)

b) No: 336 (92,3 %)
en blanc: 12 (3,3 %)

Participants de la mesa de votació del multireferèndum a Banyoles
© Carles Feo
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MANIFEST DE LES ENTITATS ECOLOGISTES SOBRE EL
PR OJEC TE EL B ULLI FOUND A TION A L CA P D E CREUS
El Bulli Foundation té com objectiu salvaguardar el llegat del restaurant El Bulli a Roses, al paratge de Cala Montjoi. Per
aquest motiu ha elaborat un projecte que bàsicament proposa bastir unes noves instal·lacions per a una casa-museu viva,
segons explica el mateix projecte. A efectes pràctics, això significa una ampliació constructiva de 3.000 metres quadrats
en un espai natural de protecció especial, és a dir, el Parc Natural del Cap de Creus.
El Govern de la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Territori i Sostenibilitat –amb Santi Vila al capdavant–, recolza
activament aquesta iniciativa. D’aquesta manera, està promovent al Parlament de Catalunya una llei feta a mida per poder
dur a terme el projecte, atès que en si mateix seria inviable jurídicament parlant: incompleix tota normativa urbanística i
ambiental. Tampoc no es donen raons de caire ambiental que aconsellin la realització d’aquest projecte, en vista dels
problemes d’accessos, serveis i transformació de l’entorn immediat de Cala Montjoi.
Les entitats sotasignants considerem que El Bulli Foundation pot ser un projecte d’interès pel país si se situa en una
altra ubicació. Considerem que el nucli de Roses podria acollir perfectament aquest projecte, tot beneficiant el municipi,
la comarca i el país sense, a més, posar més en risc el patrimoni natural del Parc Natural del Cap de Creus. Actualment
encara hi ha en marxa una campanya de recollida de signatures en contra d’aquest projecte.
Barcelona, 2 de juny de 2014

UNA SETANTENA DE PE RSONES A LA XERRA D A SOB RE
DE MOC RÀCIA PA RTICIPA TIVA
Unes setanta persones van assistir, el 28 de juny, al debat «Com ho tenim, això?» sobre democràcia
participativa en l’àmbit municipal, celebrat dissabte al matí al museu Darder de Banyoles. Els col·lectius
convocants eren Banyoles Solidària, La Cistella, Limnos, la CUP, ICV i Procés Constituent Pla de l’Estany.
Juny 2014. L’acte va començar a les 10 del matí amb la introducció que va fer el professor de Ciències Polítiques de la UAB, Quim
Brugué, sobre la democràcia participativa municipal. En la seva intervenció, Brugué va esclarir aquest concepte i va assenyalar que
«per governar de manera intel·ligent i amb legitimitat, cal que hi hagi democràcia participativa». A més, va considerar que el món
local és un «espai privilegiat per a un canvi de model democràtic», tot i que la Llei de reforma del règim local impulsada pel Partit
Popular despolititza l’àmbit municipal.
Seguidament, es va continuar amb una sèrie de ponències sobre experiències de democràcia participativa municipal, presents
i passades. En primer lloc, va intervenir Sònia Martín, membre de la PAH de Banyoles, que va explicar la trajectòria i el funcionament
d’aquest col·lectiu, i va destacar que representa «un procés d’aprenentatge i apoderament». Eugènia Carbó va parlar en nom de
la plataforma Prou Camions N-II, una experiència de participació ciutadana municipal reeixida. Per la seva banda, Jaume Soler,
alcalde d’Arbúcies per la CUPA del 1979 al 2003, va apuntar que un ajuntament «no només ha de prestar serveis, sinó que ha de
ser un òrgan de participació popular». L’última experiència abans de donar pas al debat va ser la de Celrà, que en el torn de govern
de la CUP, entre el 2011 i el 2013, va potenciar la democràcia participativa municipal.
El debat entre públic i ponents va centrar-se sobretot en la necessitat que la
participació en l’àmbit local sigui molt més transversal. Per tancar el debat, Jaume
Soler va instar el públic a prendre’s amb il·lusió el «moment històric que vivim» per
avançar cap a noves formes de democràcia. Els col·lectius organitzadors fan una
valoració positiva de l’acte, i esperen que el debat serveixi de punt de partida per a
futures accions que aconsegueixin implementar la democràcia participativa municipal
al Pla de l’Estany.

Participants a la Jornada sobre Democràcia participativa
© Limnos

NOTÍCIES

12_ LIMNOS. Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE
FOTOGRAFIA 2014
El divendres 4 de juliol, a les 8 del vespre, es va fer el lliurament dels premis als guanyadors de les tres
categories. El concurs està convocat pel Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Limnos, la Facultat de
Ciències de la Universitat de Girona i el Museu Darder de Banyoles.
Juliol 2014. Cent nou persones van enviar un total de 316 fotografies digitals. 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, Ernest Costa i Harold Abellan, va
visualitzar totes les imatges fins a triar-ne 38, que són les que s'han exposat fins al 14 de setembre a la Sala d’exposicions
temporals del Museu Darder de Banyoles. Posteriorment, l’exposició anirà a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona.
El primer premi, de 400 euros, ha estat per Jaume Llorens i Bach, amb la
fotografia titulada «Balca». El premi de 250 euros a la millor fotografia obtinguda
al Pla de l’Estany ha estat per Jordi Moncanut Vilà, amb la fotografia «Borratja». I
el premi, també de 250 euros, a la millor fotografia realitzada per un soci d’alguna
de les entitats que organitzen el concurs o bé per una persona vinculada a la
Universitat de Girona, ha estat per Marc Fusellas Fullà, amb la fotografia «Copa
de gel».
Imatge guanyadora de l’edició del Concurs de Fotografia de 2014

© Limnos

24 JOVES COL·LABOREN EN UN CAMP DE TREBALL PER
ESTUDIAR ESPÈCIES DE FAUNA I FLORA A L’ESTANY DE
BANYOLES
Els camps de treball són activitats organitzades per entitats i associacions juvenils, promogudes per la
Direcció General de Joventut, organisme depenent del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.
Juliol 2014. El passat mes de juliol van tenir lloc els camps de treball «Estany natura» que van ajudar a millorar el
coneixement de l’espai natural de l’estany de Banyoles. Aquests camps de treball formaven part de l’oferta de camps de
treball per a joves de la Generalitat de Catalunya i es van dedicar al coneixement de la biodiversitat de l’estany. L'organització
anava a càrrec de la Coordinadora del Lleure del Pla de l’Estany i l’entitat ecologista Limnos. En aquest cas, la Coordinadora de
Lleure del Pla de l’Estany es va ocupar de les tasques de lleure i organització de l’acampada, mentre que Limnos va desenvolupar
la tasca tècnica de descoberta i de conservació de la natura. Els camps també han comptat amb la col·laboració del Consorci
de l’Estany, tant pel que fa a la cessió de la zona d’acampada com en aspectes del treball tècnic, així com també la Institució
Magdalena Aulina. Els 24 joves participants van estar acampats al municipi de Porqueres, concretament als terrenys de
l’escola Casa nostra, entre el 30 de juny i el 14 de juliol.
L'experiència ha resultat ser tan positiva que s’espera poder continuar i consolidar durant els propers anys. D’entre les
activitats cal destacar els censos d’amfibis i ratpenats nocturns, els censos de nius d’oreneta cuablanca a la ciutat de
Banyoles, el control de la qualitat de l’aigua de les rieres i les llacunes, a través de l’estudi de macroinvertebrats; censos
de fauna, anellament d’ocells, col·locació de trampes de cranc i peix, una activitat de descoberta botànica i els censos
visuals i de rastres de llúdriga. No s’ha pogut veure cap llúdriga, però s’han trobat rastres i s’ha pogut observar que hi ha
una important presència de cranc americà a la zona de Can Morgat. Les dades obtingudes s’incorporen a diverses bases
de dades existents.
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BREUS

A CTE D E C LOENDA DE L’ANY DE LA
COMMEMORACIÓ DELS 25 ANYS DE LIMNOS

PRIMERA WEB SOBRE LA TORTUGA
D ’ ES TANY

Desembre 2013. Dimecres 11 de
desembre es va celebrar un petit acte
de commemoració dels 25 anys de la
creació de Limnos a la Cafeteria
«Cinquanta-cinc» de Banyoles. En
aquesta trobada vam parlar sobre
medi ambient, la conservació de l’estany, de Sota Monestir, del voluntariat, de la llúdriga, del canvi climàtic,
etc. La trobada va ser molt amena i
distesa, podent deixar de banda la
rigorositat de les assemblees.

Febrer 2014. Diverses entitats dedicades a la conservació de la tortuga
d’estany (Emys orbicularis) creen una web per donar a conèixer aquesta
espècie catalana en perill d’extinció. Es pot visitar a www.tortugadestany.org
La Fundació Emys i Limnos han liderat, gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, la creació d’una web dedicada a la tortuga d’estany. També han col·laborat en la seva elaboració altres entitats
vinculades a la conservació dels rèptils catalans, com el Consorci de l’Estany
de Banyoles, el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana, el CRARC, el CRT, i
la Fundació Catalunya-la Pedrera. L’espai virtual recull informació sobre la
morfologia i l’ecologia d’aquest rèptil, un mapa de distribució de l’espècie
i els materials pedagògics creats expressament. Els materials educatius
foren provats entre més de 1.500 persones durant aquest estiu i agrupen
des de dossiers pedagògics a vídeos divulgatius i materials interactius. Tots
aquests continguts són a lliure disposició dels usuaris i els centres educatius
que poden usar-los sota llicència Creative Commons. Aquests continguts
es poden consultar a www.tortugadestany.org

CELEBRACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL
D IA M UNDIAL DE LES ZONES HUM ID ES
A L’ ESTANY 2014
Febrer 2014. Durant el cap de setmana de l’1 i el 2 de febrer es van
realitzar diverses activitats obertes a la participació de tothom amb
motiu de la celebració del Dia Mundial de les Zones Humides. Es va
realitzar una sessió d’anellament científic d’ocells a l’estació de la
Puda, xerrades al museu Darder sobre els aiguamolls i l'agricultura
a les zones humides, els seguiments de fauna de Limnos, el Projecte
Emys i la la recuperació de les poblacions de nàiades de l’estany de
Banyoles. Finalment es va acabar amb una Jornada matinal de
construcció i col·locació de caixes-niu a la zona de la Puda.

Taller de caixes niu dins les activitats del Dia Mundial de les Zones Humides

© Limnos
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VE RS OTS D E LIMNOS 2 01 4!
Febrer 2014. Convidats per les Gàrgoles de Foc, el divendres 21, al vespre,
vam participar en la lectura de versots a la plaça Major de Banyoles,
durant el Carnestoltes 2014. Els «Versots» són textos satírics i punyents
que pretenen qüestionar de forma humorística diferents aspectes de la
política local de la ciutat. No ens vam estar de criticar alguna estassada
de l’Estany, cosa que ens va servir per aparèixer en algun article de la
premsa local. Podeu consultar el text dels Versots 2014 i el vídeo amb la
seva lectura a la pàgina web de Limnos.

BREUS

LIMNOS AL PROGRAMA «HEM DE PARLAR»
DE BANYOLES TV PER PARLAR DEL PARC
NA TU R A L
Març 2014. Els membres de Limnos Juanjo Butron i Carles Feo van
participar en el programa Hem de Parlar, PGM 18, Temporada 2, de
Televisió de Banyoles, el dia 12. Van parlar del la Figura de Parc Natural
en relació a l’espai natural de l’estany de Banyoles.

D E C LA R A C IÓ A F A V OR D E L PA TR IM ONI
NA TUR A L D E C ATALUNYA
Març 2014. La Declaració posa de manifest la necessitat d’emprendre
accions davant el risc de deteriorament continuat del patrimoni natural, que constitueix una amenaça a la biodiversitat i al benestar de
la societat. La Declaració està promoguda per entitats científiques,
acadèmiques, ecologistes i socials del sector ambiental de Catalunya.
Podeu veure i adherir-vos al contingut de la Declaració a:
http://defensapatrimoninatural.wordpress.com/declaracio/.
La Declaració va ser presentada presentada públicament durant la
jornada «La conservació del patrimoni natural de Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats» celebrada el dissabte 29 de març a
l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Limnos ja s’ha adherit a la
Declaració, i és una de les entitats que dóna suport a la Jornada com a
membres d’Ecologistes de Catalunya.

Juanjo Butron i Carles Feo membres de Limnos

© Televisió de Banyoles

ES POSA EN MARXA LA PLATAFORMA
W EB D E LE S ENTITA TS A MB IENTA LS
Març 2014. Es posa en marxa la plataforma web de les Entitats Ambientals, impulsada per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) amb el
suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. Limnos forma part d’aquest portal d’entitats ambientals.
Entitatsambientals.cat és una plataforma conjunta del Tercer Sector
Ambiental de Catalunya que aglutina informació, serveis i recursos
directament vinculats amb el sector, i que esdevé un espai de relació,
intercanvi, documentació, participació i col·laboració. Vegeu al portal:
www.entitatsambientals.cat

BREUS
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NIT D’A M F IBIS
Maig 2014. Durant el maig es va celebrar la Nit d’Amfibis. La poca aigua
que havia caigut i el fred van fer que fos una jornada fluixa. Tot i això,
vam poder observar i sentir reinetes a les llacunes de Can Morgat.

Una reineta acaronada per un assistent a la Nit d’Amfibis © Carles Feo

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

ACTIVITAT: COMPTANT PAPALLONES A
C A N M OR GA T
Juny 2014. El 7 de juny es va realitzar una activitat a Can Morgat
per celebrar el Dia Mundial de les Papallones. Després de l’èxit de la
sessió del 17 de maig, es va repetir l’experiència. Unes 30 persones
van assistir a una visita guiada per un transsecte de comptatge de
papallones que es realitza a la zona de Can Morgat des del 2007.
Es van observar diverses espècies i es va aprendre com manipular les
papallones de manera adequada.

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.
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BREUS

RE SU LTA TS CE NS DE LLÚDRIGA, M OLT
SOR OLL PE R CA P LLÚDRIGA
Juny 2014. Durant el dia 20 i el 21 de juny es va realitzar el cens
anual de llúdriga. Aquest any no hi ha hagut sort i no s’ha pogut
observar cap llúdriga, però s’han trobat rastres frescos almenys en
tres punts. Es tracta de rastres posats durant la nit, la qual cosa ens
confirma com, en els últims anys, la llúdriga està present a la zona.
No s’ha pogut determinar el numero d’exemplars.
Al cens hi han participat unes dotze persones, censant 11 punts.
Es van detectar moltes molèsties sonores, el divendres: petards, gent
banyant-se per tot arreu, màquines collint el blat del costat de
Porqueres, persones d'origen xinès posant trampes de crancs il·legals
a les rieres de Can Morgat o la preparació de les proves de rem del
cap de setmana.

Participants del cens
de llúdriga de 2014
© Juanjo Butron

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.

