TELEVISIÓ DE BANYOLES, 05/02/2015

Banyoles commemora, aquest
divendres, el Dia Mundial de les Zones
Humides

Aquest passat dilluns dia 2 de febrer es commemorava el Dia Mundial de les Zones Humides en
motiu de la signatura, el mateix dia de 1971, del Conveni Ramsar per a la protecció d’aquests
ecosistemes.
Un any més el Consorci de l’Estany conjuntament amb l’agrupació naturalista Limnos i el
Museu Darder, organitzen diverses activitats per celebrar aquesta efemèride. Ramsar és el
primer tractat modern, de caràcter intergovernamental, sobre conservació i ús sostenible dels
recursos naturals. El Dia Mundial de les zones humides té com a objectiu divulgar el valor
d’aquests tipus d’espais naturals, uns dels més productius i rics de la Terra i, a la vegada,
dels més fràgils i amenaçats. L’Estany de Banyoles està designat com a Zona Humida
d’Importància Internacional des del 18 de desembre de 2002.
Amb aquest pretext, i des de fa uns anys, s’organitzen activitats per tal de promoure el
coneixement i estudi del patrimoni natural i cultural de les zones humides, així com divulgarne els seus valors i fer ressò de la importància de la seva protecció i conservació. El format de
les activitats està consolidat des de fa uns anys amb una jornada de xerrades i una visita
guiada. Així, el programa d’enguany s’encetarà aquest divendres a les 6 de la tarda al Museu
Darder on, en primer lloc, es farà la presentació de treballs de recerca naturalista realitzats
per estudiants. A continuació Juanjo Butrón de Limnos, parlarà dels projectes d'educació i
sensibilització ambiental 2015; el tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Joan Montserrat ho farà de la conservació del cranc autòcton i el biòleg Daniel Carrillo farà
una xerrada sobre ‘Els crancs d’aigua dolça exòtics de Catalunya’. L’acte es clourà amb la
presentació del projecte LIFE Potamo Fauna a càrrec de Quim Pou Rovira, coordinador tècnic
del projecte.
De cara al dissabte, a les 11 del matí, hi ha programada una visita gratuïta al Centre de
Reproducció del Cranc de Riu Autòcton d’Olot. La sortida des de Banyoles es farà a 2/4 d’11
des del pàrquing de la Draga.
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