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Banyoles celebra aquest cap de setmana el Dia
Mundial de les Zones Humides
BANYOLES + d'aquesta zona
Banyoles celebra aquest cap de setmana el Dia Mundial de les Zones Humides. Les activitats
inclouen, entre d’altres, la presentació del projecte LIFE Potamo Fauna i una visita al Centre de
Reproducció de cranc de riu autòcton d’Olot.
El Dia Mundial de les Zones Humides commemora la signatura del Conveni Ramsar, el 2 de
febrer de 1971, per a la protecció d’aquests ecosistemes. Es tracta del primer tractat modern,
de caràcter intergovernamental, sobre conservació i ús sostenible dels recursos naturals.
L’Estany de Banyoles està designat com a Zona Humida d’Importància Internacional des del
desembre de 2002. Per això, des de fa uns anys, s’organitzen activitats per promoure el
coneixement i estudi del patrimoni natural i cultural de les zones humides, així com divulgar-ne
els seus valors i fer ressò de la importància de la seva protecció i conservació.
Un programa d'activitats ja consolidat
El format de les activitats està consolidat des de fa uns anys amb una jornada de xerrades i
una visita guiada. Les propostes comencen aquest divendres a les 6 de la tarda al Museu
Darder, amb la presentació de treballs de recerca naturalista realitzats per estudiants. Tot
seguit es presentaran els projectes d’educació i sensibilització ambiental 2015 de Limnos.
També es presentà el projectes de conservació del cranc autòcton del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, el biòleg Daniel Carrillo parlarà dels crancs d’aigua dolça exòtics de
Catalunya, i també es presentarà el projecte LIFE Potamo Fauna.
Les activitats continuaran dissabte al matí amb una visita al Centre de Reproducció del Cranc
de Riu Autòcton d’Olot. Serà a les 11 al Molí de les Fonts d’Olot, amb sortida a 2/4 d’11 des del
pàrquing de la Draga de Banyoles.
La commemoració del Dia Mundial de les Zones Humides al Pla de l’Estany l’organitza el
Consorci de l’Estany amb la col·laboració de l’entitat ecologista Limnos i el Museu Darder de
Banyoles. La inauguració oficial de les activitats tindrà lloc el mateix divendres a les 6 de la
tarda al Museu Darder, i anirà a càrrec del director del Consorci de l’Estany, Jordi Bosch Batlle,
i el secretari de Limnos, Juanjo Butron.
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