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a Puda, no fa pas tants anys, 
constituía un espai emblemátic 
de Banyoles i, en canvi, avui 
dia ha esdevinguc un ámhic 
totalment al marge de la diná
mica de la ciutat. La reaÜtac 

actual mostra que és un espai que no ha 
desenvolupat les seves potencialitats, fet que 
l'ha portat a no posseir plenament les carac-
terístiques d'un pare urha ni les propies d'una 
área natural. 

L'objectiu principal d'aquest article és 
proposar un model de gestió per ais aigua-
molls de la Puda, amb el proposit de regene
rar i protegir ambientalment la zona i recupe
rar per a la societat hanyolina un espai obÍi-
dat. Es tracta, dones, de contemplar-ne tant 
la vessant natural com la social i de fer-ho 
prenent en consideració diferents escales 
d'análisi. Les raons que condueixen a tal 
objectiu es fonamenten en la conviccíó que 

tot i la precaria salur ambienta! que pateix la 
lona, encara está en condicions de desenvo
lupat plenament el seu alt valor ecologic, i 
que tot i la margínalitat que presenta respecte 
a la resta del municipi, manté la possibilitat 
d'esdevenir un espai singular i atractiu que 
participi activament de la vida hanyolina. 

Descripció de l'espai natural 

Inclosa dins la comarca del Pía de 
l'Escany, Tarea analitzada es locaiitza a la part 
sud-occidental del terme municipal de Ba
nyoles. Forma part de la conca lacustre de 
Banyoles i se sitúa a l'extrem meridional de 
l'estany i al sud-oest de la trama urbana de la 
capital del Pía de l'Estany. 

Els marges nord, est i sud de la zona son 
inequívocs: d'una banda el mateix estany 
marca una frontera natural clara al nord; el 
passeig Dalmau i el passeig de la Pont Pudo-
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Eís aiguamolk de ¡a Puda: ^ona d'estudi. Eis aiguamolb de la Puda: parcel-lació i /jropicmi. 

sa separen l'espai urbanitzat del no 
urhanitzable a Test; al sud, succeeix el 
maceix amb la carretera de Mieres, si 
bé en aquest cas el terreny urbanitzat 
respon a usos industriáis (tanmateix, 
en aiguns sectors a! sud d'aquesta carre
tera el desenvolupament d'aiguamolls 
encara hi és possible, pero es una área 
no contemplada en el PEIN). 

El dubte apareix en la delimitació 
del marge occidental. Si bé queda clara 
la inclusió de l'estanyol de Montalt, 
presenta certa ambigüitat fins on ha 
d'arribar la frontera per la banda oest. 
De fet, la zona d'aiguamolls potencial-
ment recuperable es podria estendre 
fins a la riera i l'estanyol del Vilar, pero 
cal dir que aquesta área occidental pre
senta una probleiTiática mes complexa 
peí seu nivell d'urbanització i peí con-
flicte d'usos que s'hi dona (explotacio 
ramadcra, escola,...), i aixó fa pensar 
que potser hi caldria una segona fase 
d'actuació. Per aixü, aquí tan sois es 
proposa una primera actuació que es 
concentra en el sector oriental, el qual 
hauria de disposar d'una franja de con-
nexió amplia amb l'estany. Es suggereix 
un marge que pren com a referencia el 

camí de les Tunes i l'estanyol de Mon
talt per resseguir a continuació la divi-
sió parcel-laria. El resultat és un ambir 
d'aproximadament IShectárees. 

Bis aiguamolls de la Puda han 
sofert historicament l 'impacte de la 
transformació humana del paisatge 
lacustre. La bonificació deis antics 
aiguamolls convertí la zona en terreny 
agrícola. Els motius de la dessecació 
d'aquesta zona húmida cal buscar-los 
principalment en el desig d'obtenir 
noves terres de conreu o de pastura i de 
fer desaparéixer un focus d'insalubritat. 
A mes, aixo connectava perfectament 
amb la valoració negativa que d'aques-
tes árees feia la majoria de la població. 

La Font Pudosa era el pun t de 
máxima atracció turística de Banyoles 
a mitjan segle XIX (el balneari s'edificá 
l'any 1862). Les seves aigües sulfuro-
carbonatades s'aconsellaven tant per 
tractar les malalties de la pell i deis 
ossos com per ais problemes de círcula-
ció sanguínia i de vies respiratories. El 
creixement d'aquest turisme porta a 
construir un ferrocarril (el Tren Pinxo) 
el 1926, que va unir Banyoles amb 
Girona fins al 1956. 

Segons l'arquitecte Jeroni Moner, 
aquest turisme era prou impor tant 
com per condicionar el creixement 
urbá de Banyoles. Per aixó, mentrc 
altres ciutats de les comarques veines 
constru'íen passeigs i pares urbans en 
els límits deis nuclis medievals , a 
Banyoles aquests esfor^os es van des
tinar a connectar el centre de la ciu-
tat amb la Font Pudosa i amb l'estany, 
que comen9ava a despertar l'atenció 
peí seu valor paisatgístic. D'aquesta 
manera s'expliquen la construcció del 
passeig Dalmau i el condicionament 
de la Font Pudosa. 

Actualment, tot i ser un espai amb 
una vinculaciü historicosentimental 
amb la ciutat, present a la memoria de 
tüts els banyolins, és una zona al marge 
de la dinámica de la ciutat. Es palpable 
la situació de deixadesa i l'estat ru'inós 
de l'edifici del balneari. A mes, el camí 
que condueix a la Font de la Puda 
enmig del passeig arbrat, sovint embas-
sat, resulta moltes vegades intransitable 
per ais vianants. L'ús mes destacable de 
la font, ara per ara, és el de les excur-
sions escolars, que apronten també per 
fer visites guiades ais aiguamolls. 
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Balneari i Foni de la Puda. 

El sistema lacustre de Banyoles, 
d'origen cárstic i alimentació subterra-
nia, está format, a mes de l'estany prin
cipa!, per una gran quanti tat d'esta-
nyols i SLirgéncies distribuíts per dife-
rents arees. Quatre d'aquests estanytils 
es trüben dins de Tambit: restanyol de 
Montalt (1182 m-), el Petic de Montalt 
(120 m-}, el de la Cendm (1085 m') i 
el Perir de la Cendra (45 m' ) . Cal 
constatar, a mes, l 'existéncia d'una 
surgéncia intermitent d'aigua prop de 
l'estanyol de Montalt. 

Dos cursos hídrics, que discorren 
parai-lels i vessen a l'estany de Banyo
les, ve r t eb ren la c i rculació de les 
aigües: el rec de la Puda, al qual s'uneix 
el rec de sortida de l'estanyol de la 
Cendra, recull les aigües provinents de 
la Font Pudosa resseguint el passeig 
Dalmau; la riera de les Tunes capta les 
aigües deis estanyols Montalt, Petit de 
Montalt i Petit de la Cendra. 

A mes a mes, es produeix una cir
culació difusa de l'aigua superficial 
derivada de les precipitacions. Aquest 
^et, un i t a un desnive l l feble del 
Cerreny, facilica rexisténcia d'arees per-
m a n c n t m e n t humides (on l 'aigua 
inunda les terres o apareix a pocs centí-
metres del sol). Altres sectors tempo-
ralment bumits solen aparéixer després 
de períodes intensos de pluja, sobretot 
a la tardor i primavera. 

La zona és ocupada per vegetació 
d'aiguamoll de carácter mes o menys 

pioner que configura un mosaic amb 
altres agrupaments vegetáis de llocs 
humits amb forta influencia humana, 
juncament amb conreus, restes d'antics 
conreus i plantacions d'arbredes de 
pollancres i plátans. A grans trets, 
podríem dir que la part central i nord
oriental de Parea estudiada, la mes 
húmida, és ocupada per canyissars, jon-
queres i bosquets de ribera mes o menys 
densos. Mes cap al sud, en canvi, en 
tractar-se de zones menys humides i 
encara conreades ta poc, predomina la 
vegetació herbácia de llocs humits o 
fases iniciáis de canyissar i hoscos de 
ribera, principalment gatelledes inci-
pients. La seva discribució, segons un 
treball realitzat per l'lnstitut d'Ecolugia 
Aquática de la Universitat de Girona 
(vegeu la bibliografia), respon al tipus 
d'alteració soferta antigament, al perío
do de temps t ranscorregut des que 
aquesta es va produir i al grau d'humitat 
del sol. La vegetació halófita forma un 
cinyell natural dens al vol tant deis 
estanyols. La proximitat de Tarea urba
na condiciona la introdúcelo de diver
ses plantes exótiques i d'altres especies 
impropies de llocs humits. 

Segons el mateíx treball, malgrat 
els pocs cstudis faunístics realitzats en 
aquesta zona, la fauna present és prou 
significativa, sobretot en especies rela-
cionades amb ecosistcmes de zones 
humides. La diversitat i bona conserva-
ció de comunitats vegetáis és un factor 

es t re tament Iligat a l 'existéncia de 
diverses comunitats animáis. A mes de 
les especies d'ocells que son abundants 
a l'estany, com la polla d'aigua {GaüinU' 
la chioropiis) o el balquer {Acrocephalus 
arundinaceiis), cal remarcar la presencia 
d'algunes especies de distribució mes 
restringida, com és el cas, entre d'altres, 
del martinet menut {¡xobrychis mínutus) 
o el ráselo (Ralliis aquaticus). 

També es pot constatar la presencia 
d'altres animáis que viuen associats ais 
canyissars, aiguamolls i zones aquatíques 
en general, com son el rat-buf (Arvícola 
sapidus), la serp d'aigua (Natnx natrix) i 
\jna gran diversitat d'amfihis, aixf com 
especies foranes com el cranc de riu 
americá {Procambanis clarkii), que ha 
desplanar l'espécie autóctona {Austropo-
lamühius pallipesAmitanicm). 

Els camins de térra son les úniques 
vies de circulació a l'interior de l'área, 
a vúltes utilitzats per a l'accés ais camps 
de conreu amb vehicles motoritzats. 
L'Escola de Natura de Banyoles, a par
tir deis camps de treball que ha orga-
nitzat els e.stius de 1996 i 1997, ha dut 
a terme algunes tasques de condiciona-
ment per facilitar la visita a la zona. 
Tanmateix, les diverses infraestructures 
(passeres, plafons informatius...) que 
s'hi han construVt son encara lluny de 
permetre una visita cómoda i sense 
problemes d'accessibilitat. 

L'área d'estudi es divideix en 12 
parcel-les. Tot i la gran fragmentació, 
son només sis els propietaris que es 
reparteixen el conjunt de la Puda. 
D'aquests, cinc son propietaris particu-
lars, mentre que el sisé és l'Ajuntament 
de Banyoles. L'extensió de la titularitat 
pública és prop del 25% de la superficie 
total . S'observa, a grans trets, una 
correlaciü entre l'ús agrícola i la titula
ritat privada, mentre que els terrenys 
municipals mostren un cre ixement 
espontani de la vegetació natural. 

Durant molts anys. Túnica figura 
de protecció que existia a la conca 
lacustre de Banyoles era la de Paratge 
Pintoresc, que encara continua vigent, 
derivada del Decret de 22 de juny de 
1951. Sorprén que un vell decret de 
l'época franquista hagi estat durant 
tants anys Túnica protecció legal, pero 
inoperant, de la conca. Les altres figu
res de protecció jurídica per a Tentorn 
de l'estany deriven de la Lleí 12/1985 
d'Espais Naturals i del Pía General 
d ' O r d e n a c i ó U r b a n a de Banyoles 
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( P G O U de 1983). Amb el Decret 
328/1992 s 'aprova el Pía d'Espais 
d ' l n t e r é s N a t u r a l de C a r a l u n y a 
(PEIN), que inciou Tespai natural de 
l'estany de Banyoles amb una superfi
cie que supera les 1.000 hectárees i que 
engloba la zona de la Font de la Puda 
amb el límit que represenra la carrete
ra de Mieres. En les seves disposicions 
generáis s'apunten, entre d'altres, la 
prohibició de la circulació de vehicles 
motoritzats {camp a través o fora de 
carreteres o camins habilitats per al 
pas d'automobils), raplicació del régim 
urhaníscic del sol no urbanitzable i la 
necess i ta t d ' una ava luac ió prev ia 
d'impacte ambiental per a una serie 
d'activitats (extracció d'arids, obres de 
cana l i t zac ió i regulac ió de cursos 
d'aigua, línies eléctriques d'alta tensió, 
campings , . . . ) . T a n m a t e i x , s'está a 
l 'expectativa de la redacció del Pía 
Especial de l'Estany de Banyoles. El 
PGOU defineix la Zona de Protecció 
Especial de l'Estany, on descríu quatre 
nivells de protecció . La zona de la 
Puda queda inclosa en els nivells 11 i 
111 amb unes determinacions poc con
cretes. A mes, afirma que aquesta nor
mativa és de caire provisional, fins a la 
redacció del Pía Especia! de Protecció 
que hauria de resoldre definitivament 
la problemática de l'estany. Mentre 
que els aiguamolls propiament dits 
están considerats com a sol no urbanit
zable, l'área ocupada per l'antic balne-

ari apareix en el PGOU sota la catego-
ria d'equipament. 

Es vigent, a mes, el Reglament 
d'Activicats de l'Estany elaborar per 
TAjuntament l'any 1992, que té com a 
objectiu general «mantenir l'estany, 
estanyols i el seu entorn immediat en 
el medi natural que els és característic, 
determinar i regular les activitats i usos 
de tota mena que s'hi facin per evitar 
qualsevol degradacíó o deteriorament». 
En especial s'hi deixa ben ciar que no 
es permer realitiar cap mena de modifi
cado en la vegetació í la fauna si no es 
compta amb la corresponent autoritza-
ció municipal. 

L'octubre de 1996, el Tr ibunal 
Superior de Justicia de Catalunya va 
fer pública la sentencia per la qual es 
qualificava el conjunt lacustre (inclo-
ent-hi, per tant, els estanyols) com a bé 
comunal, és a dir, propietat de l'Ajun-
cament i deis habitants de Banyoles. 
U n segon aspecte que reconeix la 
sentencia és que els béns comunals a 
Catalunya no son de domini públic i 
en conseqüéncia a l'estany de Banyoles 
no li és aplicable la Llei d'Aigües esta-
tals del 1985. 

Potencialitats i amenaces 

La descripció de les potencialitats 
(característiques positives a desenvolu-
par) i amenaces (aspectes negatius que 
pateix l'área) configuren el punt de 

partida fonamental a Thora de definir 
una proposta de gestíó per ais aigua
molls de la Puda. Es consideren tres 
escales d'análisi: micro, local i regio
nal. La primera inciou exclusivament 
l'área estudiada; la segona fa referencia 
a Tarea en relació amb la conca lacus
tre de l'estany i amb la ciutat de Ba
nyoles; per úl t im, la tercera parla 
d'aquelles implicacions que requerei-
xen un ámbit d'análisi que abasti les 
comarques gironines i en alguns casos 
tot el territori cátala. 

I. ESCALA MICRO 

Potencialitats: 

• els seus valors ecologics intrínsecs: 
presencia d'estanyols d'origen cárs-
tic, vegetació i fauna de zones humi-
des (alta productivítat, zona de des-
cans d'ocells migradors...); 

• la íertilitat del sol, la riquesa aqüífe-
ra i un re l leu pía c o n v e r t e i x e n 
l'área en un lloc idoni per a la prác
tica agrícola; 

• les seves característiques paisatgísti-
ques representen un enorme poten
cial per al desenvolupament d'acti
vitats turístiques, recreatives i edu-
catives. 

Amenaces: 

• empobriment i destrucció de la vege
tació i fauna propies, que en alguns 
llocs arriben a ser inexistents a causa 

Esianyul de Muntalt. 
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de la práctica agrícola, i presencia 
d'espécies al-loccones; 
• l'ús agrícola hi presenta un risc 

d'cLitrnfització deis estanyols i de 
modificació artificial de la dinámica 
natural del regina hídric, i un perill 
de sobreexplotació de l'aqüffer; 

• interessos particulars poden conduir 
al rebliment deis estanyols mes petits 
de recent aparició, com el Petit de 
Montalt o el Petit de la Cendra; 

• la presencia de línies elécrriques 
suposa un impacte visual evident, a 
mes d'un risc per a les aus; 

• el fraccionament de la propietat i el 
fet que aquesta estigiii majoritária-
ment en mans privades dificulta la 
gestió integral de la zona i genera 
conflictes d'accés entre propietaris i 
visitants; 

• és un espai que viu al marge de la 
vida banyolina, desaprofitat i deixat. 

2. ESCALA LOCAL 

Potencialitats: 
• valor ecologic de la zona, que es pro-

jecta a la resta de la conca lacustre: 
- la conca lacustre és una unitat fun

cional formada per sectors interde-
pendents amh intercanvis de ñu-
xüs d'aigua, launa i vegetació; 

- u n bon desenvolupament de la 
vegetació halofita deis aiguamolls 
de la Puda actúa com un filtre 
purificador de les aigües que aca-

Jonqiiera i ¡JÍaniació de pollancres. 

ben desemhocant a l'estany; 
- u n e n r i q u i m e n t ecologic deis 

aiguamolls de la Puda pot ajudar a 
conservar i recuperar la biodiversi-
tat a la resta de la conca. 

• l'ordenació de la zona podria ajudar 
a dinamirzar Tarea sud-est de la ciu-
tat, aportar un equipament cultural a 
Banyoles i embellir l 'entrada a la 
ciutat per la carretera de Mieres; 

• la p rox imi t a t de l ' l n s t i tu t Pere 
Alsius i Pescóla Casa Nostra podria 
convertir l'espai en un área de suport 
pedagogic a la casca docenc d'aquests 
dos centres; 

• la proximitat amb un espai de gran 
atrácelo turística com és l'estany de 
Banyoles és una fonc potencia! de 
visitants; 

• amb els equ ipamen t s necessaris 
podria ser un lloc ideal d'obser\'ació 
de natura per ais banyolins. 

Amenaces: 
• ofegament per usos urhans í indus

triáis circumdants, i per les vies de 
comunicació que, a mes, separen la 
zona de l'estany; 

• risc d'eutrofització provinent de la 
contaminació de les aigües de la 
conca de recepció de la riera de les 
Tunes, a causa de les explotacions 
agrícoles i ramaderes i per aigües 
residuals urbanes p rov inen t s de 
nuclis aílíacs; 

• el fet que el PGOU no concreta cap 

projecte ha contribuir a la inexisten
cia d'iniciatives municipals per orde
nar la zona; 

• l'estat ruVnós del balneari, edifíci 
simbülic per a la ciutat, contribueix 
a oferir un aspecte d'abandonament i 
dificulta futurs projectes de rehabili-
tació; 

• actes de v a n d a ü s m e , que en els 
darrers anys, per manca de vigilan
cia, han malmés l'equipament muni
cipal deis aiguamolls; 

• la proximita t d 'un espai de gran 
atracció turística com és l'estany de 
Banyoles és un tocus potencial de 
pressió antropica. 

3. ESCALA RECHÜNAL 

Potencialitats: 
• és un espai indos dins el Pía d'Espais 

d'lnterés Natural de Catalunya; 
• el conjunt de la conca lacustre de 

Banyoles és una de les zones 
d'estanys interiors amb mes diversi-
tat i riquesa ambiental, amb proces-
sos biológics únics a C a t a l u n y a 
(PEIN); 

• té un interés esttatégic de primer 
ordre, peí fet que const i tueix un 
punt clau del corredor biologic que 
uneix dues zones de valor ecologic 
reconegut : el Pare Na tu ra l deis 
Aiguamolls de l'Empordá i el Pare 
Natural de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa; 

• una bona ordenació integral de la 
conca lacustre podria a t raure el 
turisme de natura, amb els conse-
güents beneficis (difusió del valor de 
les árees humides, ingressos econo-
mics per a la ciutat...). 

Amenaces: 
• paradoxalment, el fet d'estar ¡ntegrat 

en el PEIN comporta incertesa en la 
gestió deis aiguamolls de la Puda, per 
la indefinició i per la permissió de 
certes activitats que püdrien resultar 
lesives per a l'equilibri ambiental 
(pas de línies eléctriques, regulado i 
canalitzaciü de cursos d'aigua, cam
pings...). Set anys després de l'apro-
vació del PEIN encara está pendent 
la redacc ió del Pía Especial de 
l'Estany de Banyoles; 

• degradació d'un espai natural únic a 
Catalunya representant de les zones 
humides , les quals pa te ixen una 
clara recessíó a tot el món. 
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Opcions de gestió 

La valoració de les potencíalitats i 
amenaces dcscrites fa pensar que els 
aiguamoUs de la Puda amaguen unes 
possibilitats menystingudes, les quals, 
hen desenvolupades, podrien derivar 
en un model de protecció ambiental i 
incegració social mes eficient que 
l'acrual. A priori, diverses opcions de 
gestió hi semblen possibles. 

La primera opció se centraría a 
recuperar i preservar les característi-
ques ambientáis deis aiguamoUs. Per 
aixo, es convertir ía la :ona en una 
reserva natural , fet que implicaria 
Labandonament deis usos agrícoles 
actuáis i la restricció ais visitants pero 
que, tanmateix, tindría en la recerca 
c ien t í f i ca una a c t i v i t a t c e n t r a l . 
Aquesta opció presenta, pero, alguns 
ínconvenicnts: a mes de tes reduídes 
dimensions de l'area, i de 1'encaixiina-
men t urbá que pa te ix , n 'obvía de 
forma evident l'iís social i la íntegra-
ció a la ciutat. 

Una segona opció rehabili taría 
l ' an t íc ba lnear i de la Puda en un 
modern complex d'aígües termals tot 
aprofitant les propietats medicináis de 
les aigües de la Font Pudosa . En 
aquest cas la zona d'aiguamoUs passa-
ria a ser un espai complementari al 
nou centre termal. L'alternativa de 
rehabilitació del balneari de la Font 
Pudosa té un avantatge per sobre de 
les altres dues: el finaní^ament. En 
efecte, la participació d'una empresa 
privada en el model de gestió compor
ta una significativa injecció de capital 
que ajudaria a tirar endavant el pro-
jecte. Un altre aspeóte positiu és que 
obrir aquest centre termal contribui
ría, de ben segur, a dinamitzar l'eco-
nomia banyolína i a ordenar urbanísti-
cament la sona. Tanmateix, aquesta 
proposta implicaría, sens dubte, un 
impacte ambiental fort, ja que suposa-
ria l'artificialítzació de l'entorn natu
ral (necessaríament hauria d'envair 
una part deis terrenys protegits peí 
PEIN) . A mes, en els últ íms anys, 
s'han detectat episodis de sobreexplo-
tacíó de l'aqüífer, que podrien perjudi
car l'abastament d'aigua per al balnea
ri , i p rovocar la c o n t a m i n a c i ó de 
l'aigua de la Font Pudosa. 

L'opcíó mes desítjable seria com
paginar la protecció ambiental amb la 
rcintegració de l'area a la dinámica 

social banyolina. La creació d'un cen
tre de natura, que podría teñir per seu 
i'ancic balnear i , complir ia aquesta 
funció. Aquest centre, a mes de supo-
sar la creació d'un nou espai cultural 
per a Banyoles, segurament ajudaria a 
dinamitzar el sud-oest de la cíutat i 
podría comportar, a mes, la recupera
d o d 'un cdificí s imból ic . D 'a l t ra 
banda, tot í que no assoliria el maxim 
nivell de protecció ambiental, sí que 
garantiría la preservació deis aigua
moUs; a mes, contribuiria a educar í 
sensíbilitzar la socíetat en els valors 
ecologícs. Amb aquests objectius, es 
completatia el projecte amb L'1 tra^at 
d'un itinerari de natura. La conviccíó 
que aquesta és l'opció mes valida neíx, 
en part, de príorítzar l'escala d'analisí 
local, perqué es considera que un deis 
objectius principáis és el d'integrar 
socíalment la zona amb la resta de la 
cíutat, condició necessaria per a la 
seva preservació. Sens dubte, aquest 
requisit no apareix amb la mateixa 
for^a en els altres models. 

Proposta d'actuació 

Per tirar endavant aquesta alterna
tiva caldría actuar en dos fronts: el 
medí natural (regeneracíó i protecció) i 
la íntegració social mitjangant el cen
tre de natura i l'ítinerari de visita. Tot 
seguit, es descríuen les intervencions 
que es consideren oportunes. 

Terres de comen dins l'area de la Piuia. 

EL MEDÍ NATURAL 

Regeneracíó 
a) actuacíons sobre la vegetacíó (a par

tir de les indicacions de l'Institut 
d'Ecologia Aquatíca de la UdG): 
• afavotir les comunitats vegetáis 

própíes de les zones humídes de 
l'area lacustre de Banyoles; 

• planracíó d'espécíes arbóries pro
pies del bosc de ribera per accele-
rar la seva recuperació; 

• supressíó de les plantes al-lóctones; 
• eliminar les poUancredes a través 

de la tala o la inundacíó (un excés 
d'aigua condueíx a la seva putre-
facció i posterior caiguda) per afa-
vorir la recuperació de les comu
nitats vegetáis humides autocto-
ne.s (canyissar í bosc de ribera). 

b) actuacíons st^bre la fauna (a partir 
de les ind icac ions de l ' Ins t i tu t 
d'Ecologia Aquatíca de la UdG): 

• afavorir les condicions adequades 
en el medi i desenvolupar les 
comunitats vegetáis necessáríes 
per permetre una colonitzacíó 
espontánia de les especies animáis 
que ja son presents a d'altres árees 
de la conca lacustre; 

• només pot ser necessaria la rein-
r roducció d 'a lguna especie sí 
aquesta no apareix quan s 'han 
dona t totes les cond ic ions 
necessáríes per al seu establíment 
un cop transcorregut un període 
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Camí palafític iinvoiiaL per la vegetaciÓ d'aiguamQÜ. 

prudencial. Aixó pot succeir amb espe
cies amb dificiiltats de dispersió, com 
ara les Hüdrigues o les to r tugues 
d'estany; 

• es pot plancejar la creació d'un 
centre de reproducció faunístic 
com a reservori per coloni tzar 
altres indrets; 

• eliminaciü de les especies animáis 
al-loctones. 

c) actuacions sobre el substrae: 
• restaurar la topografia d'aquells 

sectors aplanats per la práctica 
agrícola per afavorir la inundació i 
la recLiperació de la zona bumída; 

• recuperar el régim hídríc original, 
climinant els recs i les canalitza-
cions artificiáis d'aigua. 

Prorece ió 
a) actuacions per amortir les pressions 

externes; 

• adquisició, per part de l'Ajunta-
ment de Banyoles, deis terrenys 
que encara están en mans de par-
ticulars; 

• conservar el passeíg de plátans, 
que actúa com una pantalla de 
protecció visual i acústica; 

• dotar el passeig Dalmau i el pas-
seig de la Font Pudosa de les infra-

estructures necessáries perqué 
actu'ín com a incentius per reteñir, 
a l'exterior de l'espai natural, els 
visitants amb menys interés; 
eixamplar i aprofundir la riera de 
la Puda i construir una pantalla de 
vegetaciÓ p.erimetral, exceptuant 
la banda oest, amb l'objectiu de 
limitar l'accés ais aiguamoUs a una 
sola entrada i aíxí facilitar el con
trol i la vigilancia. La presencia de 
guardes a l ' interior del recinte 
seria recomanable per vetUar per 
la seva conscrvació; 
limitar a un sol sentir la circulació 
de la carretera de circumval-lació 
de l'estany, tot possibilitant l'alli-
berament d'un carril que perme-
tria la creació d'un carril bici; 
en el conjunr de la conca lacustre, 
la preservació de la zona d'aigua-
molls de la Puda i la creació deis 
seus equ ipamen t s ambien t á i s 
podria actuar com un pal d'atrac-
ció per evi tar la f reqüentac ió 
d'altres esranyols ¡ aiguamolls mes 
conservá i s , que en estar mes 
allunyats de l'área urbana obli
guen els visitants a voltar tot el 
Ilac, amb l'iEiipacte afegit que aixo 
comporta. 

b) actuacions per a la protecció legal: 
• impulsar la redacció i Taprovació 

del Pía Especial de Protecció pre-
vist en el PEIN per a la zona de 
l'estany de Banyoles; 

• sol-licitar la figura de Pare Natutal 
i desplegar les mesures oportunes 
per garantir la protecció integral 
del sistema lacustre; 

• crear un organisme gestor que 
aplegui els diferents municipis 
implicats, associacions, represen-
tants científics, etc., que promogui 
estudis i que estableixi la política 
a seguir per a la conservacio i ges-
tió de la conca lacustre. 

L A DINAMITZACIÚ SOCIAL 

El centre de natura 
• hauria d'actuar com a centre d'infor-

mació i acoUiment deis aiguamolls de 
la Puda {o fins i roe per al pare natu
ral de la conca lacustre), i introduir el 
visitant al posterior recorregut. Per 
aixó es podria projectar un muntatge 
audiovisual de caire introductori i 
educatiu. Acabat l ' i t inerari seria 
d'interés avaluar el grau de satisfacció 
i d'aprenentatge del visitant; 

• s'hi oferiria suport a les activitats 
Jidáctiques i de conscienciació rela-
cionades amb els aiguamolls de la 
Puda, conca lacustre i zones bumides 
en general, i serviría de punt de con
trol de les entrades i sorrides de 
l 'espai. A mes, podria ser la seu 
d'exposicions temporals, cursos, con
ferencies...; 

• podria urilitzar-se com a equipa-
ment de suport a les associacions 
natural isres locáis com Limnos, 
l'Escola de Natura, la Secció d'Eco-
logia del Centre d'Esrudis Comar
cáis de Banyoles...; 

• seria bo que mantingués intercanvis 
permanents amb d'altres espais natu-
rals propers, com ara el Pare Natural 
deis Aiguamolls de i'Emporda o el 
Pare Narural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa. 

L'itinerari 
El proposit d'un itinerari de natura és 
pcrmetre l'observació deis sectors mes 
representatius deis aiguamolls amb el 
minim impacte negatiu possible. Es 
tractaria, dones, de: 

• reduir el recorregut a l'imprescin-
dible; 
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• aprontar els camins ja existents 
tant com fos possible; 

• utiiitzar materials respectuosos 
amb el medi en la construccio 
d'infraestructures (ponts, passeres, 
senyalitzaciü,...); 

• impedir sobrepassar els límics del 
camí, per evitar una freqüentació 
incontrolada; 

• instal-lar plaf'ons informatius i sen-
yali t iacíons que or ient in en el 
recorregut; 

• evitar la presencia humana en un 
sector important de l'área (el de 
mes interés natural). 

La viabilicat de la proposta está 
c o n d i c i o n a d a , log icament , al seu 
finan^ament. Aquest aspecte sol ser 
una de les qüestions mes problemáti-
que.s. Per aquest motiu es podria frac
cionar l'execució de la proposta de ges-
tió en tres etapes a desenvolupar pro-
gressivament: fase 1 (adquisició de 
terrenys),-fase 11 (construccio de l'iti-
nerari de visita) i fase 111 (construccio 
del centre de natura). 

Cadascuna d'aquestes etapes té 
scntit per ella mateixa: la sola adquisi
ció deis terrenys, per exemple, ja per-
metria un nivell de protecció de la 
zona mes elevat que Tactual, perqué, 
entre d'altres coses, se n'asseguraria la 
íunció ambiental; disposar d'un itinera-
ri, malgrat que no estigués construít el 
centre de natura, suposaría fer visitable 
Tarea encara que Toferta vagi només 
adregada a Tambit local. 

Poden tenir-hi un paper destacat 
institucions privades com la Fundació 

Terr i tor i i Paisatge de la Caixa de 
Catalunya o la Fundació Natura, que 
teñen com a objectiu principal Tadqui-
sició de te r renys per protegír - los 
amblen talment. 

Peí que fa al mantenJment i fun-
c ionament de les instaMacions, es 
podrien buscar mecanismes d'autoíi-
nan(;ament amb activicats com Torga-
ni tsac ió de camps de rreball per a 
joves, servéis de guia... A mes, fóra 
bo proposar Testabliment de convenís 
de c o M a b o r a c i ó amb organ i smes 
públics -per exemple, amb la Univer-
sitat de Girona-, que podrien utilitzar 
aquest espai natural com una destina-
ció deis alumnes d'estudis afins a la 
temática ambiental en períodes de 
practiques. 

Encara que s'hagués d'esperar un 
temps abans d 'executar la primera 
fase, seria molt recomanable disposar 
d'un document definitiu que servís de 
guia per a tot el conjunt d'actuacions 
que s'hagin d'anar realitzant en aques
ta 2ona. Fins al moment només es té 
coneixenga de Tavantprojecte "Deli-
mitació, condicionament i restauració 
d'aiguamolls de la zona lacustre de 
Banyoles" , e l abora t per l ' l n s t i t u t 
d'Ecologia Aquática de la Uníversitat 
de Girona , el qual no ha arribat a 
desenvolupar-se. 

Lluís Ribera Masgrau es becari 
d'investigació de la secció 

de Gcografia de la UdG. 
Quim Vila Riyau es becari 

d'investigació del SIGTE de la UdG. 
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