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El projecte Life+ Limno Pirineus invertirà 2,6
milions d'euros per restaurar i conservar els
ecosistemes aquàtics del Pirineu
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La Unió Europea finançarà el projecte LIFE+ LimnoPirineus  per a la
conservació  i  restauració  de  molleres,  estanys  i  espècies  aquàtiques
amenaçades de l'alta muntanya dels Pirineus.

Entre les espècies a protegir, hi ha alguns amfibis com la granota roja, el
tòtil  i  el  tritó pirinenc, la planta aquàtica 'Luronium natans'  i  el  cavilat
('Cottus hispaniolensis'), un peix endèmic de la conca de la Garona. Les
actuacions  seran  principalment  al  Parc  Nacional  d'Aigüestortes,  al  Parc
Natural de l'Alt Pirineu i a la Val d'Aran. El projecte, que es duran a terme
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entre 2014 i 2019, preveu una inversió de 2,6 milions d'euros, dels quals
el 55% (1,4 milions d'euros) seran aportats per la Unió Europea.

El proper 1 de juny s'iniciarà el projecte LIFE+ LimnoPirineus, coordinat
pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), i destinat a la recuperació de hàbitats i
espècies aquàtiques de l'alta muntanya dels Pirineus.

A més del CEAB-CSIC com a coordinador, compta amb la participació del
Conselh Generau d'Aran, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de
Barcelona  i  les  empreses  Forestal  Catalana  i  Sorelló  Estudis  al  Medi
Aquàtic. La Diputació de Lleida actua com a entitat cofinançadora.

Així  mateix,  el  projecte  compta  amb el  suport  formal  de  la  Institució
Catalana  d'Història  Natural,  l'Organisme  Autònom  de  Parcs  Nacionals,
l'Institut  per  al  Desenvolupament  i  la  Promoció  de  l'Alt  Pirineu  i  Aran
(IDAPA),  la  Federació  Catalana  de  Pesca  Esportiva  i  Càsting,  Endesa
Generación, l'Associació Lo Pi Negre i la comunitat de propietaris de Ison i
Estallo.
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El projecte Life+ Limno Pirineus invertirà
2,6 MEUR per restaurar i conservar els
ecosistemes aquàtics del Pirineu
Barcelona (ACN).- La Unió Europea finançarà el projecte
LIFE+ LimnoPirineus per a la conservació i restauració de
molleres, estanys i espècies aquàtiques amenaçades de
l'alta muntanya dels Pirineus. Entre les espècies a protegir,
hi ha alguns amfibis com la granota roja, el tòtil i el tritó
pirinenc, la planta aquàtica Luronium natans i el cavilat
(Cottus hispaniolensis), un peix endèmic de la conca de la
Garona. Les actuacions seran principalment al Parc
Nacional d'Aigüestortes, al Parc Natural de l'Alt Pirineu i a
la Val d'Aran. El projecte, que es duran a terme entre 2014
i 2019, preveu una inversió de 2,6 MEUR, dels quals el 55%
(1,4 milions d'euros) seran aportats per la Unió Europea.

27 maig 2014
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Life+ LimnoPirineus, coordinado por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), se centra en la recuperación de
hábitats y especies acuáticas de la alta montaña

Estany de Subenuix, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici A. Miró

Barcelona. (Redacción).- Estudiar y recuperar los hábitats y especies acuáticas de la alta montaña de los Pirineos son los

objetivos principales del proyecto Life+ LimnoPirineus, una de las iniciativas aprobadas recientemente por el programa europeo
Life+ de protección del medio ambiente.

LimnoPirineus está coordinado por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), y se pondrá en marcha oficialmente el próximo 1 de junio. El proyecto se realizará entre

2014 y 2019, con una inversión prevista de 2,6 millones de euros, de los cuales el 55% (1,4 millones de euros) serán aportados
por la Unión Europea.

Además del CEAB-CSIC como coordinador, esta iniciativa cuenta con la participación del Conselh Generau d'Aran, el
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Universitat

de Barcelona y las empresas Forestal Catalana y Sorelló Estudis al Medi Aquàtic. La Diputació de Lleida actúa como entidad
cofinanciadora.

Asimismo, el proyecto cuenta con el apoyo formal de la Institució Catalana d'Historia Natural, el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, el Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Federació Catalana de

Pesca Esportiva i Càsting, Endesa Generación, la Asociación Lo Pi Negre y la comunidad de propietarios de Ison y Estallo. 

Hábitats y especies en riesgo 

LIFE+ LimnoPirineus persigue mejorar el estado de conservación de hábitats como las turberas, las fuentes carbonatadas y los

ríos y lagos de alta montaña. Entre las especies objetivo a proteger hay algunos anfibios como la rana bermeja, el sapo partero
común y el tritón pirenaico, la planta acuática Luronium natans, más conocida como llantén de agua flotante, y el cavilat (Cottus

hispaniolensis), un pez endémico de la cuenca de la Garona.

El proyecto se realizará en tres espacios de la red Natura 2000 de los Pirineos: el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de

Sant Maurici, el Parque Natural del Alt Pirineu, y el Estanho de Vilac situado en la Vall d’Aran.

Marc Ventura, investigador del Departamento de Ecología Continental del CEAB-CSIC y coordinador del proyecto, explica que

“las principales amenazas que afectan a estos hábitats y especies son la presencia y proliferación de especies invasoras de
peces que tienen un impacto negativo sobre las especies autóctonas. También les afecta negativamente el pastoreo

excesivo, la frecuentación turística en algunas zonas muy transitadas y las modificaciones hidrológicas del nivel freático
ocasionadas principalmente por las obras hidráulicas.

Otra amenaza es el riesgo de extinción en el caso de especies como el llantén de agua flotante (Luronium natans) y el
cavilat (Cottus hispanoliensis), en riesgo debido al elevado grado de aislamiento de sus poblaciones".
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Normas de participación

Las medidas de conservación que se realizarán contemplan estudios detallados del grado de conservación de especies y

hábitats, así como la redacción de planes de gestión a largo plazo, la construcción de pasarelas y actuaciones de protección, y
la restauración de hábitats a su estado natural. Esto incluye la eliminación de especies invasoras y, en algunos casos, la

reintroducción de ejemplares para reforzar las poblaciones de especies en riesgo. También se adecuarán espacios de
divulgación ambiental y se realizarán campañas de sensibilización ciudadana.

Otras noticias

En otras webs

recomendado por

Powered by Livefyre

Kristina Pimenova, la
'niña más bella del
mundo', desfilará en
la 080

El cambio de 'look'
de Kim Kardashian
triunfa en las redes

Cindy Crawford tiene
quien la defienda

Michelle Obama
desata la furia de los
saudíes por no llevar
velo

Descubre recetas
que te ayudan a
acelerar el tránsito
(AlimentaSonrisas.es)

Claves de la
internacionalización
de las empresas
españolas en los
próximos 20 años
(PWC en YouTube)

Dakota Johnson,
avergonzada por su
papel en 50 Sombras
de Grey
(The Objective)

Vídeo: un Bugatti
Veyron quita las
pegatinas a un 911
Turbo
(Autobild.es)

Regístrate 1 conectado

0 Comentarios

Recientes | Antiguos

 
 

 
SeguirSeguir Compartir en

El proyecto europeo Life+ ayuda a proteger la vida acuática en el Pirineo http://www.lavanguardia.com/natural/20140527/54409363150/el-proy...

2 de 2 20/02/2015 12:17



Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica

Sala de premsa

           

Estany de Subenuix, Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Enllaçar | Enviar | Imprimir

27-05-2014 13.20

Un projecte europeu per restaurar i conservar els ecosistemes aquàtics del Pirineu
La Unió Europea finançarà la conservació i restauració de molleres,
estanys i espècies aquàtiques amenaçades de l'alta muntanya dels
Pirineus
 
Les actuacions es realitzaran principalment al Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i al Parc Natural de l'Alt
Pirineu
 
El pressupost  és de 2,6 milions d’euros, més de la meitat aportats
per la Unió Europea
 
El proper 1 de juny s'iniciarà el projecte LIFE+ LimnoPirineus, coordinat pel
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC), i destinat a la recuperació de hàbitats i espècies aquàtiques de l’alta muntanya dels
Pirineus.
 
El projecte LIFE+ LimnoPirineus, que es realitzarà entre 2014 i 2019, preveu una inversió de 2,6 milions d'euros, dels
quals el 55% (1,4 milions d'euros) seran aportats per la Unió Europea.
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A més del CEAB-CSIC com a coordinador, compta amb la participació del Conselh Generau d'Aran, el Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i
les empreses Forestal Catalana i Sorelló Estudis al Medi Aquàtic. La Diputació de Lleida actua com a entitat cofinançadora.
 
Així mateix, el projecte compta amb el suport formal de la Institució Catalana d'Història Natural, l'Organisme Autònom de
Parcs Nacionals, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Federació Catalana de
Pesca Esportiva i Càsting, Endesa Generación, l'Associació Lo Pi Negre i la comunitat de propietaris de Ison i Estallo.
 
Hàbitats i espècies en risc
 
LIFE+ LimnoPirineus persegueix millorar l'estat de conservació d'hàbitats com les molleres, les fonts carbonatades i els
rius i estanys d'alta muntanya. Entre les espècies objectiu a protegir hi ha alguns amfibis com la granota roja, el tòtil i
el tritó pirinenc, la planta aquàtica Luronium natans i el cavilat (Cottus gobio), un peix endèmic dels Pirineus centrals.
 
El projecte es realitzarà en tres espais de la xarxa Natura 2000 dels Pirineus: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, i l'Estanho de Vielha situat a la Vall d'Aran.
 
Marc Ventura, investigador del Departament d'Ecologia Continental del CEAB-CSIC i coordinador del projecte, explica
que "les principals amenaces que afecten aquests hàbitats i espècies són la presència i proliferació d'espècies invasores
de peixos, que tenen un impacte negatiu sobre les espècies autòctones. També els afecten negativament el pasturatge
excessiu, la freqüentació turística en algunes zones molt transitades i les modificacions hidrològiques del nivell freàtic
ocasionades principalment per les obres hidràuliques. Una altra amença és el risc d'extinció en el cas d'espècies com la
planta aquàtica Luonium natans i en el cavilat (Cottus gobio), risc que és degut a l'elevat grau d'aïllament de les seves
poblacions".
 
Les mesures de conservació que es realitzaran contemplen estudis detallats del grau de conservació d'espècies i
hàbitats, així com la redacció de plans de gestió a llarg termini, la construcció de passarel·les i actuacions de protecció,
i la restauració d'hàbitats al seu estat natural. Això inclou l'eliminació d'espècies invasores i, en alguns casos, la
reintroducció d'exemplars per reforçar les poblacions d'espècies en risc. També s'adequaran espais de divulgació
ambiental i es realitzaran campanyes de sensibilització ciutadana.
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També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat  i twitter.com/agriculturacat.
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Projecte europeu per conservar els
ecosistemes aquàtics del Pirineu 
La Unió Europea finançarà la conservació i restauració de molleres, estanys i espècies
aquàtiques amenaçades de l'alta muntanya dels Pirineus

	El proper 1 de juny s'iniciarà el projecte LIFE+ LimnoPirineus, coordinat pel Centre d'Estudis
Avançats de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), i destinat
a la recuperació de hàbitats i espècies aquàtiques de l'alta muntanya dels Pirineus.

	 

	El projecte LIFE+ LimnoPirineus, que es realitzarà entre 2014 i 2019, preveu una inversió de 2,6
milions d'euros, dels quals el 55% (1,4 milions d'euros) seran aportats per la Unió Europea.
	 

	A més del CEAB-CSIC com a coordinador, compta amb la participació del Conselh Generau
d'Aran, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i les empreses Forestal Catalana i Sorelló
Estudis al Medi Aquàtic. La Diputació de Lleida actua com a entitat cofinançadora.

	 

	Així mateix, el projecte compta amb el suport formal de la Institució Catalana d'Història Natural,

Pàgina 1 de 2

http://www.naciodigital.cat/viurealspirineus/noticia/10233/projecte/europeu/conservar/ecosistemes/aquatics/pirineu



l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt
Pirineu i Aran (IDAPA), la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, Endesa Generación,
l'Associació Lo Pi Negre i la comunitat de propietaris de Ison i Estallo.

	 

	Hàbitats i espècies en risc

	 

	LIFE+ LimnoPirineus persegueix millorar l'estat de conservació d'hàbitats com les molleres, les
fonts carbonatades i els rius i estanys d'alta muntanya. Entre les espècies objectiu a protegir hi
ha alguns amfibis com la granota roja, el tòtil i el tritó pirinenc, la planta aquàtica Luronium natans i el
cavilat (Cottus gobio), un peix endèmic dels Pirineus centrals.

	 

	El projecte es realitzarà en tres espais de la xarxa Natura 2000 dels Pirineus: el Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, i l'Estanho de Vielha situat
a la Vall d'Aran.

	 

	Marc Ventura, investigador del Departament d'Ecologia Continental del CEAB-CSIC i coordinador
del projecte, explica que "les principals amenaces que afecten aquests hàbitats i espècies són la
presència i proliferació d'espècies invasores de peixos, que tenen un impacte negatiu sobre les
espècies autòctones. També els afecten negativament el pasturatge excessiu, la freqüentació
turística en algunes zones molt transitades i les modificacions hidrològiques del nivell freàtic
ocasionades principalment per les obres hidràuliques. Una altra amença és el risc d'extinció en el
cas d'espècies com la planta aquàtica Luonium natans i en el cavilat (Cottus gobio), risc que és
degut a l'elevat grau d'aïllament de les seves poblacions".

	 

	Les mesures de conservació que es realitzaran contemplen estudis detallats del grau de
conservació d'espècies i hàbitats, així com la redacció de plans de gestió a llarg termini, la construcció
de passarel·les i actuacions de protecció, i la restauració d'hàbitats al seu estat natural. Això inclou
l'eliminació d'espècies invasores i, en alguns casos, la reintroducció d'exemplars per reforçar les
poblacions d'espècies en risc. També s'adequaran espais de divulgació ambiental i es realitzaran
campanyes de sensibilització ciutadana.
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Estany de Subenuix, al Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.

 estany de sant maurici, Parc
Nacional dAigüestortes, Parc Natural
de lAlt Pirineu
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El projecte persegueix millorar l'estat de conservació d'hàbitats com
les molleres, les fonts carbonatades i els rius i estanys d'alta
muntanya. Entre les espècies a protegir hi ha alguns amfibis com la
granota roja, el tòtil i el tritó pirinenc, la planta
aquàtica Luronium natans i el cavilat, un peix endèmic dels Pirineus
centrals.

El projecte es realitzarà en tres espais de la xarxa Natura 2000 dels
Pirineus: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el
Parc Natural de l'Alt Pirineu, i l'Estanho de Vielha, situat a la Vall
d'Aran.

Marc Ventura, investigador del Departament d'Ecologia Continental
del CEAB-CSIC i coordinador del projecte, explica que "les
principals amenaces que afecten aquests hàbitats i espècies són la
presència i proliferació d'espècies invasores de peixos, que tenen
un impacte negatiu sobre les espècies autòctones”. També els
afecten negativament el pasturatge excessiu, la freqüentació
turística en algunes zones molt transitades i les modificacions
hidrològiques ocasionades principalment per les obres hidràuliques.

Les mesures de conservació que es realitzaran contemplen estudis
detallats del grau de conservació d'espècies i hàbitats, la
construcció de passarel·les i actuacions de protecció, i la
restauració d'hàbitats al seu estat natural.

La Unió Europea finançarà la conservació i
restauració de molleres, estanys i espècies
aquàtiques amenaçades al Pirineu
Les actuacions es realitzaran al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al
Parc Natural de l'Alt Pirineu i a l’Estany de Vielh

La Unió Europea finançarà un projecte de conservació de fauna i flora al Pirineu lleidatà.
El pla, que s’iniciarà l’1 de juny sota el nom LIFE+ LimnoPirineus, es realitzarà entre 2014
i 2019 i preveu una inversió de 2,6 milions d'euros, dels quals el 55% seran aportats per
la UE.

La Unió Europea finançarà la conservació i restauració de molleres, estanys i espècies aquàtique... http://www.araponent.cat/noticia/86508/la-unio-europea-financara-la-conservacio-i-restauracio-...
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Dimecres, 28 de maig de 2014

Un projecte europeu per restaurar i conservar els ecosistemes aquàtics del Pirineu
La Unió Europea finançarà la conservació i restauració de molleres, estanys i espècies aquàtiques amenaçades de l'alta muntanya dels Pirineus

Les actuacions es realitzaran principalment al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i
al Parc Natural de l'Alt Pirineu
 
El pressupost  és de 2,6 milions d’euros, més de la meitat aportats per la Unió Europea
 
El proper 1 de juny s'iniciarà el projecte LIFE+ LimnoPirineus, coordinat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes
(CEAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), i destinat a la recuperació de hàbitats i
espècies aquàtiques de l’alta muntanya dels Pirineus.
 
El projecte LIFE+ LimnoPirineus, que es realitzarà entre 2014 i 2019, preveu una inversió de 2,6 milions d'euros,
dels quals el 55% (1,4 milions d'euros) seran aportats per la Unió Europea.
A més del CEAB-CSIC com a coordinador, compta amb la participació del Conselh Generau d'Aran, el
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la
Universitat de Barcelona i les empreses Forestal Catalana i Sorelló Estudis al Medi Aquàtic. La Diputació de Lleida actua com a entitat cofinançadora.
 
Així mateix, el projecte compta amb el suport formal de la Institució Catalana d'Història Natural, l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals, l'Institut per al Desenvolupament
i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, Endesa Generación, l'Associació Lo Pi Negre i la comunitat de propietaris de
Ison i Estallo.
 
Hàbitats i espècies en risc
 
LIFE+ LimnoPirineus persegueix millorar l'estat de conservació d'hàbitats com les molleres, les fonts carbonatades i els rius i estanys d'alta muntanya. Entre les espècies
objectiu a protegir hi ha alguns amfibis com la granota roja, el tòtil i el tritó pirinenc, la planta aquàtica Luronium natans i el cavilat (Cottus gobio), un peix endèmic dels
Pirineus centrals.
 
El projecte es realitzarà en tres espais de la xarxa Natura 2000 dels Pirineus: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, i
l'Estanho de Vielha situat a la Vall d'Aran.
 
Marc Ventura, investigador del Departament d'Ecologia Continental del CEAB-CSIC i coordinador del projecte, explica que "les principals amenaces que afecten aquests

Un projecte europeu per restaurar i conservar els ecosistemes aquàtics del Pirineu . Parcs Natural... http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.6f889bfbe01d5db0e6789a10b0c0e1...
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hàbitats i espècies són la presència i proliferació d'espècies invasores de peixos, que tenen un impacte negatiu sobre les espècies autòctones. També els afecten
negativament el pasturatge excessiu, la freqüentació turística en algunes zones molt transitades i les modificacions hidrològiques del nivell freàtic ocasionades principalment
per les obres hidràuliques. Una altra amença és el risc d'extinció en el cas d'espècies com la planta aquàtica Luonium natans i en el cavilat (Cottus gobio), risc que és degut
a l'elevat grau d'aïllament de les seves poblacions".
 
Les mesures de conservació que es realitzaran contemplen estudis detallats del grau de conservació d'espècies i hàbitats, així com la redacció de plans de gestió a llarg
termini, la construcció de passarel•les i actuacions de protecció, i la restauració d'hàbitats al seu estat natural. Això inclou l'eliminació d'espècies invasores i, en alguns
casos, la reintroducció d'exemplars per reforçar les poblacions d'espècies en risc. També s'adequaran espais de divulgació ambiental i es realitzaran campanyes de
sensibilització ciutadana.

Un projecte europeu per restaurar i conservar els ecosistemes aquàtics del Pirineu . Parcs Natural... http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.6f889bfbe01d5db0e6789a10b0c0e1...
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El projecte Life+ Limno Pirineus invertirà 2,6 MEUR per restaurar i conservar els
ecosistemes aquàtics del Pirineu
Barcelona (ACN).- La Unió Europea finançarà el projecte LIFE+ LimnoPirineus per a la conservació i restauració
de molleres, estanys i espècies aquàtiques amenaçades de l'alta muntanya dels Pirineus. Entre les espècies a
protegir, hi ha alguns amfibis com la granota roja, el tòtil i el tritó pirinenc, la planta aquàtica Luronium natans i el
cavilat (Cottus hispaniolensis), un peix endèmic de la conca de la Garona. Les actuacions seran principalment al
Parc Nacional d'Aigüestortes, al Parc Natural de l'Alt Pirineu i a la Val d'Aran. El projecte, que es duran a terme
entre 2014 i 2019, preveu una inversió de 2,6 MEUR, dels quals el 55% (1,4 milions d'euros) seran aportats per
la Unió Europea.
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Els r esu lta ts  elector a ls  de Po-
d em va n  s o r p r en d r e  a  m o lta  
gent d iu menge a  la  nit. A vosa l-
tr es ma teix os ta mb�?

�Fem pol�tica  i haurem de ser 
a  les decisions a  partir d'a ra�
R esponsable de labo-

ratori a la Diputaci� 
de Lleida, funciona-

ri i diplomat en Qu�miques, 
Manel C�nsola no respon al 
t�pic esquema de pol�tic-pro-
fessional. Per�, de fet, �s re-
gidor per Revolta Global a 
Sant Esteve �Pallars Juss�� i 
ha esdevingut l'epicentre del 
cercle de Podem a la demar-
caci� de Lleida. A m�s, son 
germ� �s l'alcalde del poble 
on resideix, Bell-Lloch, i ha 
estat mitjancer al conflicte 
de Chiapas, a M�xic.
BELL- LLOCH �SCAR FORRADELLAS
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LA SEU D'URGELL  ACN
El Servei Catal� del Tr�nsit estudia 
diferentes carreteras de la demar-
caci�n con alta sinistralidad don-
de colocar radares de velocidad por 
tramo seg�n explic� ayer la jefe te-
rritorial de Lleida, Maria Trilla, que 
a�adi� que aunque se est�n estu-
diando diferentes posibilidades de 
momento �no hay ninguna de pre-
vista a corto plazo�.

Trilla tambi�n record� que Lleida 
ha sido pionera con este tipo de ra-
dares con el que se coloc� en el t�-
nel de Vielha. La jefe territorial visi-
t� ayer la Seu d'Urgell en el marco 
del programa Canvi de Marxa, en el 
que participaron unos 300 escoles 
de l'Alt Urgell.

Los radares de tramo son capa-
ces de reconocer los car�cteres de 
la matr�cula de un veh�culo en dos 
puntos diferentes de un mismo tra-
mo de carretera, registrar con preci-

v�s de fibra �ptica al centro de ges-
ti�n correspondiente.

Ayer entraron en servicio dos ra-

lidad como de influencia del tr�fico, 
y se han de tener en cuenta las ca-
racter�sticas de la v�a ya que no to-

INSTALACIONES SOFISTICADAS /  UNO, EN EL T�NEL DE VIELHA

Tr�nsit estudia los puntos 
de las v�as de Lleida donde  
colocar radares de tramo 
]   La ̀ cap' territorial afirma que de todas maneras no se 

instalar� ninguno a corto plazo en carreteras de Ponent

Escolares de l'Alt  Urgell recibieron clases de educaci�n viaria
ACN

BA RCEL ONA  �  La  Un i�n  Eu -
rop ea  fin anciar� el p royecto 
Life+LimnoPirineus para la con-
servaci�n y restauraci�n de estan-
ques y especies acu�ticas amena-
zadas de alta monta�a del Pirineo. 
Entre las especies a proteger, hay 
algunos anfibios como la rana roja, 
el trit�n pirinaico, la planta acu�ti-
ca Luronium natans y el cavilato 
(Cottus hispaniolensis), un pesca-
do end�mico de la Conca del Ga-
rona.

Las actuaciones ser�n p rin -
cipalmente en el Parc Nacional 
d'Aig�estortes, en el Parc Natural 
de l'Alt Pirineu y en la Val d'Aran. 
El proyecto, que se llevar� a cabo 
entre 2014 y 2019, prev� una in-
versi�n de 2,6 millones de euros, 
de los cuales el 55% (1,4 millones 
de euros) ser�n aportados por la 

Uni�n Europea.
El pr�ximo 1 de junio se inicia-

r� el proyecto Life+LimnoPirineus, 
coordinado por el Centre d'Estudis 
Avan�ats de Blanes del Consejo 
Superior de Investigaciones Cient�-
ficas, y destinado a la recuperaci�n 
de h�bitats y especies acu�ticas de 
la alta monta�a de los Pirineos. 
Tambi�n participan el Conselh 
Generau d'Aran y el Departament 
d'Agricultura.

La UE r estaurar � 
ecosistem as del Pir in eo

PROYECTO `LIFE'  /  ESPECIES A PROTEGER

]   El programa 
aportar� fondos 
para especies 
acu�ticas 
amenazadas

TREMP �  La Obra Social �la Caixa� 

ria Canyelles, experto en la mate-
ria, con el objetivo de sensibilizar 
a los agentes socioecon�micos de 
la zona y el p�blico en general so-
bre las ventajas de incorporar es-
te concepto en la estrategia em-
presarial.

Incorpora, el programa de in-
tegraci�n laboral de l'Obra Social 

La Obr a Social �la 
Caixa� p resen ta 
el p rogr am a 
In cor p or a

TREMP /  CONTRATACI�N
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UB participates in the European project LIFE+ LimnoPirineus to restore and

preserve aquatic ecosystems in the Pyrenees

© Universitat de Barcelona

The main objective of LIFE+LimnoPirineus is to

improve the conservation status of habitats like

peat bogs, tufa-forming springs, rivers and lakes in

high mountains. Photo: A. Miró

The project LIFE+ LimnoPirineus will be carried out
between 2014 and 2019. Photo: A. Miró
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Recerca

LIFE+ LimnoPirineus starts on 1 June. It is a project coordinated by the Centre for Advanced Studies of Blanes

(CEAB-CSIC) that aims at restoring aquatic habitats and species in high mountains of the Pyrenees. Experts from the

University of Barcelona (UB) participate in the project.

The project LIFE+ LimnoPirineus, which will be carried out between 2014 and 2019, has a budget of 2.6 million euros

—the European Union funds 55% of the budget (1.4 million euros). The research group from UB is composed by

Empar Carrillo, Josep M. Ninot, and Aaron Pérez Haase, from the Department of Plant Biology and the Biodiversity

Research Institute of UB (IRBio).

Habitats and species at risk

The main objective of LIFE+LimnoPirineus is to improve the conservation status of habitats like peat bogs,

tufa-forming springs, rivers and lakes in high mountains. Among targeted species we found some amphibian species

such as the common frog, the toad and the Pyrenean brook salamander, the aquatic plant Luronium natans and the

bullhead (Cottus hispaniolensis), a threatened fish species that inhabits Garonne basin. The project will be developed

in three sites of the network Natura 2000: Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National Park, Alt Pirineu Natural

Park and Estanho de Vielha in Vall d’Aran.

Empar Carrillo, who leads UB participation in the project, explains that “the group will work on marshes and peat bogs

that surround lakes and ravines in order to identify threats and advice about conservation actions to be implemented”.

These aquatic habitats have been impacted negatively by excessive livestock pressure, tourism and hydraulic woks.

“Another objective —adds Carrillo— is to recover and reduce species extinction risk —for instance, the aquatic plant

Luronium natans—, which is due to the effects of population isolation”. 

Marc Ventura, researcher from the Department of Continental Ecology of CEAB-CSIC and general coordinator of the

project, points out that “the main threats to these habitats and species are the introduction and proliferation of alien

invasive fish species, which have a negative impact on allochthonous species”.

Besides UB, project’s partners are: the Conselh Generau d'Aran, the Catalan Ministry of Agriculture, Livestock,

Fisheries, Food, and the Natural Environment, and the companies Forestal Catalana and Sorelló Estudis al Medi

Aquàtic. Lleida Provincial Council co-funds the project which is also supported by the Catalan Institution of Natural History, the Autonomous Authority for National Parks

(OAPN), the Institute for the Development and Promotion of Alt Pirineu and Aran (IDAPA), the Catalan Federation of Sport Fishing, Endesa Generación, the association

Lo Pi Negre and the owner communities of Ison and Estallo.  

Member of: Two Campuses of International Excellence
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La Unió Europea finançarà la conservació i restauració de molleres,
estanys i espècies aquàtiques amenaçades de l’alta muntanya dels
Pirineus

Les actuacions es realitzaran principalment al Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al Parc Natural de l’Alt Pirineu i
a la Val d’Aran

El pressupost  és de 2,6 milions d’euros, més de la meitat aportats per la Unió Europea

Blanes,  27 de maig de 2014.  El proper 1 de juny s’iniciarà el projecte LIFE+ LimnoPirineus, coordinat
pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), i destinat a la recuperació de hàbitats i espècies aquàtiques de l’alta muntanya dels Pirineus.

El projecte LIFE+ LimnoPirineus, que es realitzarà entre 2014 i 2019, preveu una inversió de 2,6 milions
d’euros, dels quals el 55% (1,4 milions d’euros) seran aportats per la Unió Europea.

A més del CEAB-CSIC com a coordinador, compta amb la participació del Conselh Generau d’Aran, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,
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la Universitat de Barcelona i les empreses Forestal Catalana i Sorelló Estudis al Medi Aquàtic. La
Diputació de Lleida actua com a entitat cofinançadora.

Així mateix, el projecte compta amb el suport formal de la Institució Catalana d’Història Natural,
l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt
Pirineu i Aran (IDAPA), la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, Endesa Generación,
l’Associació Lo Pi Negre i la comunitat de propietaris de Ison i Estallo.

Hàbitats i espècies en risc

LIFE+ LimnoPirineus persegueix millorar l’estat de conservació d’hàbitats com les molleres, les fonts
carbonatades i els rius i estanys d’alta muntanya. Entre les espècies objectiu a protegir hi ha alguns
amfibis com la granota roja, el tòtil i el tritó pirinenc, la planta aquàtica Luronium natans i el cavilat
(Cottus hispaniolensis), un peix endèmic de la conca de la Garona.

El projecte es realitzarà en tres espais de la xarxa Natura 2000 dels Pirineus: el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, i l’Estanho de Vilac situat a la Val
d’Aran.

Marc Ventura, investigador del Departament d’Ecologia Continental del CEAB-CSIC i coordinador del
projecte, explica que “les principals amenaces que afecten aquests hàbitats i espècies són la presència i
proliferació d’espècies invasores de peixos, que tenen un impacte negatiu sobre les espècies
autòctones. També els afecten negativament el pasturatge excessiu, la freqüentació turística en algunes
zones molt transitades i les modificacions hidrològiques del nivell freàtic ocasionades principalment per
les obres hidràuliques. Una altra amença és el risc d’extinció en el cas d’espècies com la planta aquàtica
Luronium natans i el cavilat (Cottus hispaniolensis), risc que és degut a l’elevat grau d’aïllament de les
seves poblacions”.

Les mesures de conservació que es realitzaran contemplen estudis detallats del grau de conservació
d’espècies i hàbitats, així com la redacció de plans de gestió a llarg termini, la construcció de
passarel·les i actuacions de protecció, i la restauració d’hàbitats al seu estat natural. Això inclou
l’eliminació d’espècies invasores i, en alguns casos, la reintroducció d’exemplars per reforçar les
poblacions d’espècies en risc. També s’adequaran espais de divulgació ambiental i es realitzaran
campanyes de sensibilització ciutadana.
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Un proyecto europeo para restaurar y conservar los ecosistemas acuáticos del Pirineo

La Unión Europea financiará la conservación y restauración de turberas, lagos y especies
acuáticas amenazadas de la alta montaña de los Pirineos

Las actuaciones se realizarán principalmente en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, el Parque Natural del Alt Pirineu y en el Valle de Aran

El presupuesto es de 2,6 millones de euros, más de la mitad financiados por la Unión Europea

Blanes,  27 de mayo de 2014.  El próximo 1 de junio dará comienzo el proyecto LIFE+ LimnoPirineus,
coordinado por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), y destinado a la recuperación de hábitats y especies acuáticas de la
alta montaña de los Pirineos.

El proyecto LIFE+ LimnoPirineus, que se realizará entre 2014 y 2019, prevé una inversión de 2,6
millones de euros, de los cuales el 55% (1,4 millones de euros) serán aportados por la Unión Europea.

Además del CEAB-CSIC como coordinador, cuenta con la participación del Conselh Generau d’Aran, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,
la Universitat de Barcelona y las empresas Forestal Catalana y Sorelló Estudis al Medi Aquàtic. La
Diputació de Lleida actúa como entidad cofinanciadora.

Asimismo, el proyecto cuenta con el apoyo formal de la Institució Catalana d’Historia Natural, el
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt
Pirineu i Aran (IDAPA), la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, Endesa Generación, la
Asociación Lo Pi Negre y la comunidad de propietarios de Ison y Estallo.

Hábitats y especies en riesgo 

LIFE+ LimnoPirineus persigue mejorar el estado de conservación de hábitats como las turberas, las
fuentes carbonatadas y los ríos y lagos de alta montaña. Entre las especies objetivo a proteger hay
algunos anfibios como la rana bermeja, el sapo partero común y el tritón pirenaico, la planta acuática
Luronium natans, más conocida como llantén de agua flotante, y el cavilat (Cottus hispaniolensis), un
pez endémico de la cuenca de la Garona.

El proyecto se realizará en tres espacios de la red Natura 2000 de los Pirineos: el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parque Natural del Alt Pirineu, y el Estanho de Vilac situado en
el Valle de Aran.

Marc Ventura, investigador del Departamento de Ecología Continental del CEAB-CSIC y coordinador del
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Compartir:

proyecto, explica que “las principales amenazas que afectan a estos hábitats y especies son la presencia
y proliferación de especies invasoras de peces que tienen un impacto negativo sobre las especies
autóctonas. También les afecta negativamente el pastoreo excesivo, la frecuentación turística en
algunas zonas muy transitadas y las modificaciones hidrológicas del nivel freático ocasionadas
principalmente por las obras hidráulicas. Otra amenaza es el riesgo de extinción en el caso de especies
como el llantén de agua flotante (Luronium natans) y en el cavilat (Cottus hispaniolensis), en riesgo
debido al elevado grado de aislamiento de sus poblaciones”.

Las medidas de conservación que se realizarán contemplan estudios detallados del grado de
conservación de especies y hábitats, así como la redacción de planes de gestión a largo plazo, la
construcción de pasarelas y actuaciones de protección, y la restauración de hábitats a su estado natural.
Esto incluye la eliminación de especies invasoras y,  en algunos casos, la reintroducción de ejemplares
para reforzar las poblaciones de especies en riesgo. También se adecuarán espacios de divulgación
ambiental y se realizarán campañas de sensibilización ciudadana.
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Investigadores del CEAB-CSIC hallan simbiontes en los animales más próximos a los vertebrados →
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Upscaling nitrogen removal capacity
from riparian zone to the landscape
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LIFE+ LIMNOPIRINEUS: RESTORATION OF LENTIC HABITATS AND
AQUATIC SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN HIGH MOUNTAINS OF
THE PYRENEES

Ventura, M. Centre d’Estudis Avançats de Blanes CEAB-CSIC

 

 El objetivo principal del proyecto es mejorar el estado de conservación de hábitats como turberas,
fuentes carbonatadas, ríos y lagos de alta montaña de los Pirineos. Las especies objetivo incluyen la
planta acuática Luronium natans, algunos anfibios como la rana vermeja (Rana temporaria), el sapo
partero (Alytes obstetricans) y el tritón pirenaico (Euproctus asper), el cavilat (Cottus gobio), un pez
endémico de los Pirineos Centrales, y algunos mamíferos que se alimentan en el medio acuático como
el desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus), la nutria (Lutra lutra), y dos especies de murciélagos el
pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) y el orejudo alpino (Plecotus macrobullaris).

 

L’objectiu principal del projecte és la millora de l’estat de conservació d’hàbitats com les molleres, les
fonts carbonatades i els rius i estanys d’alta muntanya dels Pirineus. Les espècies objectiu inclouen la
planta aquàtica Luronium natans, alguns amfibis com la granota roja (Rana temporaria), el tòtil (Alytes
obstetricans) i el tritó Pirinenc (Euproctus asper), el cavilat (Cottus gobio), un peix endèmic dels Pirineus
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Centrals, i alguns mamífers que s’alimenten en el medi aquàtic com ara l’almesquera (Galemys
pyrenaicus), la llúdria comuna (Lutra lutra), i dues espècies de ratpenats el de ferradura petit
(Rhinolophus hipposideros) i l’orellut alpí (Plecotus macrobullaris).

 

The project main objective is the improvement of the conservation status of habitats like peat bogs,
tufa-forming springs, streams and high mountain lakes of the Pyrenees. The targeted species include
the floating water plantain (Luronium natans), the European bullhead (Cottus gobio), an endemic fish
from Central Pyrenees, some amphibians like the common brown frog (Rana temporaria), the common
midwife toad (Alytes obstetricans) and the Pyrenean brook salamander (Euproctus asper), and some
mammals that feed on aquatic habitats like the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus), the European
otter (Lutra lutra), the lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros), and the alpine long-eared bat
(Plecotus macrobullaris).

 

 

Estanho de Vilac (Val d’Aran). Fotografia: CGA
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Estany de Subenuix, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Fotografia: A. Miró

Granota roja, Fotografia: A. Miró
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Bony d’esfagnes d’una torbera. Fotografia: E. Carrillo

Cavilat (Cottus hispaniolensis). Fotografia: CGA
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Estany Closell, Parc Natural de l’Alt Pirineu, Fotografia: A. Miró

Estanys de Trescuro; Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Fotografia: E. Carrillo
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XI Jornada d’Avenços en Ecologia →
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Unes 700 persones van participar en les Jornades de 

Portes Obertes del Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes 
Publicat el 28 novembre, 2014  

Deixa una resposta  

 
CEAB 

Per celebrar la Setmana de la Ciència, com cada any, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) 

va organitzar les Jornades de Portes Obertes. 

Durant el dies 19, 20 i 21 de novembre més de 700 persones, entre escolars i públic adult, van poder 

conèixer alguns dels projectes que s’hi estan fent. Un bon nombre de científics del centre han participat 

en aquesta activitat que té per objectiu apropar la ciència als ciutadans. 

Durant la visita es va transmetre a escolars i ciutadans la importància de la recerca i el paper dels 

científics en projectes relacionats amb el nostre entorn més proper. Es van tractar temes com la gestió 

de la platja de Blanes, la introducció d’espècies exòtiques als estanys del Pirineu i enguany també es va 

voler presentar el funcionament de la boia oceanogràfica de l’observatori marí del CEAB. 

Per als grups escolars des de primària a batxillerat, es van preparar una sèrie de tallers relacionats amb 

diversos projectes. 

Laboratori ambiental 
En un laboratori ambientat com un riu de muntanya mitjana, els alumnes van poder veure i tocar els 

petits invertebrats que viuen normalment amagats entre les pedres. Les explicacions dels científics 

ajudaven a entendre les relacions que s’estableixen entre els diferents habitants d’aquests tipus de rius i 

com el tipus de bosc de ribera que envolta aquests trams influeix activament en la composició química 

de l’aigua i els tipus d’animals que hi viuen. 

 

http://www.blanesaldia.com/blanes/19737-unes-700-persones-van-participar-en-les-jornades-de-portes-obertes-del-centre-destudis-avancats-de-blanes/
http://www.blanesaldia.com/blanes/19737-unes-700-persones-van-participar-en-les-jornades-de-portes-obertes-del-centre-destudis-avancats-de-blanes/#respond
http://www.blanesaldia.com/wp-content/uploads/2014/11/ceab_1.jpg
http://www.blanesaldia.com/wp-content/uploads/2014/11/ceab_2.jpg


CEAB 

Dins dels ecosistemes d’aigua dolça i a través d’un joc van poder descobrir les relacions entre els 

organismes que viuen en estanys d’alta muntanya i com la introducció d’una espècie exòtica pot alterar 

molt l’equilibri natural. Aquest taller sorgeix d’un projecte anomenat LimnoPirineus del programa 

LIFE que durant 5 anys estudiarà i emprendrà accions per recuperar l’equilibri natural de diversos 

estanys pirinencs. 

També hi havia tallers relacionats amb el medi marí on els alumnes van poder veure què és un canyó 

submarí i entendre com funciona. Alhora, a través d’un joc de preguntes i respostes anaven coneixent 

millor diferents aspectes d’aquests ecosistemes tan desconeguts. Els científics van transmetre la 

importància dels estudis dels sistemes marins profunds per ajudar a millorar la gestió de la pesqueria de 

la gamba. 

Aquest any pel públic majoritàriament adult que ens ha visitat durant les tardes es feia una visita guiada 

pel centre i pels seus laboratoris, alhora que s’explicaven alguns projectes actuals. Al llarg del 

recorregut els propis científics que estaven treballant als laboratoris explicaven als visitants quins 

experiments o observacions estaven fent per tirar endavant els projecte. 
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Per celebrar la Setmana de la Ciència, com cada any, el Centre d’Estudis
avançats de Blanes va organitzar les Jornades de Portes Obertes. Durant
tres dies (19,20 i 21 de novembre) més de 700 persones, entre escolars i

públic adult, van poder conèixer alguns dels projectes  que s’hi estan fent.
Un bon nombre de científics del centre han participat en aquesta activitat
que té per objectiu apropar la ciència  als ciutadans.

 

Durant la visita es va transmetre a escolars i ciutadans la importància de la
recerca i el paper dels científics en projectes relacionats amb el nostre
entorn més proper. Es van tractar temes com la gestió de la platja de Blanes, la introducció d’espècies
exòtiques als estanys del Pirineu i enguany també es va voler presentar el funcionament de la boia
oceanogràfica  de l’observatori marí del CEAB.
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Per als grups escolars des de primària a batxillerat, es van preparar una
sèrie de tallers relacionats amb diversos projectes.

En un laboratori ambientat com un riu de muntanya mitjana, els alumnes
van poder veure i tocar els petits invertebrats que viuen normalment
amagats entre les pedres. Les explicacions dels científics ajudaven a 
entendre les relacions que s’estableixen entre els diferents habitants
d’aquests tipus de rius i com el tipus de bosc de ribera que envolta aquests

trams influeix activament en la composició química de l’aigua i els tipus d’animals que hi viuen.

Dins dels ecosistemes d’aigua dolça i a través d’un joc van poder descobrir les relacions entre els
organismes que viuen en estanys d’alta muntanya i com la introducció d’una espècie exòtica pot alterar
molt l’equilibri natural. Aquest taller sorgeix d’un projecte anomenat LimnoPirineus del programa LIFE 
que durant 5 anys estudiarà i emprendrà accions per recuperar l’equilibri natural de diversos estanys
pirinencs.

També hi havia tallers relacionats amb el medi marí on els alumnes van poder veure què és un canyó
submarí i entendre com funciona. Alhora, a través d’un joc de preguntes i respostes anaven coneixent
millor diferents aspectes d’aquests ecosistemes tan desconeguts. Els científics van transmetre la
importància dels estudis dels sistemes marins profunds per ajudar a millorar la gestió de la pesqueria
de la gamba.

Aquest any pel públic majoritàriament adult que ens ha visitat durant les
tardes es feia una visita guiada pel centre i pels seus laboratoris, alhora
que s’explicaven alguns projectes actuals. Al llarg del recorregut els propis
científics que estaven treballant als laboratoris explicaven als visitants
quins experiments o observacions estaven fent per tirar endavant els
projecte.

 

 

Enllaç a Youtube: http://youtu.be/MM20eF-Z_vk
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Oficina tècnica LIFE LimnoPirineus
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
Accés a la Cala St. Francesc,14
17300 Blanes, Catalonia – Spain
Phone: +34 972 336101

www.lifelimnopirineus.eu
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