
   
 
 
 
 

LIFE13	NAT/ES/001210	
	
	

'RESTAURACIÓN	DE	HÁBITATS	LENÍTICOS	Y	ESPECIES	ACUÁTICAS	DE	INTERÉS	
COMUNITARIO	DE	LA	ALTA	MONTAÑA	DE	LOS	PIRINEOS'	

 
 

E4	-	DOSIER	DE	PRENSA	
	

JUNIO	2015	-	JUNIO	2016	
 

      
 



 
 
    (LIFE13	NAT/ES/001210)	
	
	 	 	 	 'RESTAURACIÓN	DE	HÁBITATS	LENÍTICOS	Y	ESPECIES	ACUÁTICAS		
	 	 	 	 DE	INTERÉS	COMUNITARIO	DE	LA	ALTA	MONTAÑA	DE	LOS	PIRINEOS'	
	
 
 
 
BENEFICIARIOS:				
 
   
 
 
 
COFINANCIADOR:	
 

 
 
DIRECCIÓN	DE	LA	OFICINA	TÉCNICA:	
	
Centre	d'Estudis	Avançats	de	Blanes	(CEAB-CSIC)	
Accés	a	la	Cala	Sant	Francesc,	14	
17300	-	Blanes	(Girona)	
correo-e:	lifelimnopirineus@ceab.csic.es	 	 web:	www.lifelimnopirineus.eu	

 
 
E4	–	DOSIER	DE	PRENSA	/	DOSSIER	DE	PREMSA	/	PRESS	RELEASE	
	
JUNIO	2016	
	
	
	
	
	
	
	
COORDINACIÓN:	
Teresa	Buchaca	(CEAB-CSIC)	
 

 
	

ARCHIVO	-	LIFELIMNOPIRINEUS-DP02-JUN15JUN16.PDF	
	
 



	
 

	 	 	 	 	

	 	 3	

 
 

ÍNDICE	
	

	

01	RESUMEN/RESUM/SUMMARY	

02	COMUNICADOS	DE	PRENSA	 	

03	TELEVISIÓN	 	

04	RADIO	 	

05	AGENCIAS	DE	NOTICIAS	Y	MEDIOS	DIGITALES	 		

06	PRENSA	

07 BOLETINES	Y	REVISTAS	ESPECIALIZADAS	 	

08	ANEXOS	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



	
 
 

E4 - Dosier de prensa 
	 	 	 	 	

	 	 5	

 

 01  

RESUMEN 
Desde	 Junio	 2015	 a	 Junio	 2016,	 el	 proyecto	 LIFE+	 LimnoPirineus,	 ha	 realizado	 4	

comunicados	de	prensa	y	ha	aparecido	en	distintos	medios	de	comunicación	del	país.	

Las	apariciones	en	los	medios	de	comunicación	se	distribuyen	de	la	siguiente	forma:	

-	Televisión	(4)	
-	Radio	(3)	
-	Agencias	de	noticias	y	medios	digitales	(11)	
-	Prensa	(10)	
-	Aparición	en	boletines	y	revistas	especializadas	(2)	

	

RESUM 
De	Juny	2015	a	Juny	2016,	el	projecte	LIFE+	LimnoPirineus	ha	realitzat	4	comunicats	de	

premsa	 i	 ha	 aparegut	 en	 diferents	 mitjans	 de	 comunicació	 del	 país.	 Aquestes	

aparicions	es	distribueix	de	la	següent	forma:		

-	Televisió	(4)	
-	Ràdio	(3)	
-	Agències	de	noticies	i	mitjans	digitals	(11)	
-	Premsa	(10)	
-	Aparició	a	butlletins	i	revistes	especialitzades	(2)	
	

ABSTRACT 
From	June	2015	to	June	2016,	the	LIFE	+	LimnoPirineus	has	performes	4	press	releases	

and	 appeared	 in	 various	 media	 in	 the	 country.	 Appearances	 in	 the	 media	 are	

distributed	as:	

-	Television	(4)	
-	Radio	(3)	
-	News	agencies	and	digital	media	(11)	
-	Press	(10)	
-	Appearance	in	newsletters	and	magazines	(2)	
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 02  
COMUNICADOS DE PRENSA 

1. 01/11/2015.	Nota	de	prensa	sobre	la	presentación	de	la	exposición	en	la	Biblioteca	
Comarcal	de	Blanes	(Selva),	(documento	anexado	idiomaCAT).	

2. 25/11/2015.	Nota	de	prensa	sobre	recuperación	de	la	transparencia	del	Estany	Closell	
(Pallars	Sobirà),	(documento	anexado	idiomaCAT/ES/EN).	

3. 29/11/2015.	Nota	de	prensa	sobre	la	presentación	de	la	exposición	y	conferencia	
inaugural	en	Espot	(Pallars	Sobirà),	(documento	anexado	idiomaCAT/ES).	

4. 02/12/2015.	Convocatoria	de	prensa	para	anunciar	la	suelta	de	ejemplares	de	cavilat	
(Cottus	hispaniolensis)	en	el	rio	Aiguamòg	(Val	d'Aran),	(documento	anexado	CAT/ES).	
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 03  
TELEVISIÓN 

1. 09/09/2015	TN	Comarques	de	TV3	

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/repoblacio-de-truites-als-rius-i-
llacs-pirinencs-dins-del-projecte-life-de-recuperacio-de-la-fauna/video/5549857/		
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2. 30/09/2015	TN	Comarques	Lleida	TV3	

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/formacio-professors-llacs-de-

muntanya/video/5554274/	
	

	

	

Con	subtítulos	en	ES:	

https://www.youtube.com/watch?v=0AO3WotMNn4&list=PLOFSExN1AgsB_YW3BY6Xi

oLDJd8OHKlCT&index=9	
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3. 20/11/2015	TN	Comarques	de	TV3	

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/recuperen-llacs-de-muntanya-
reintroduint-les-especies-autoctones-i-treient-les-invasores/video/5566049/ 
 

	
	

Con	subtítulos	en	ES:	

https://www.youtube.com/watch?v=-j-

dq5QcfZY&list=PLOFSExN1AgsB_YW3BY6XioLDJd8OHKlCT&index=5	

Con	subtítulos	en	EN:	

https://www.youtube.com/watch?v=0AO3WotMNn4&list=PLOFSExN1AgsB_YW3B

Y6XioLDJd8OHKlCT&index=9	
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4. 4/12/2015	TN	Comarques	de	TV3	

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/tn-comarques-lleida-

04122015/video/5569430/	

	

(A	partir	del	minuto	2:43)	

	

Con	subtítulos	en	ES:	

https://www.youtube.com/watch?v=iWBiTQlyHLc&index=11&list=PLOFSExN1AgsB_Y
W3BY6XioLDJd8OHKlCT	
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 04  

RÀDIO 
	

1- Novembre2015	Radio	Palafolls	

	
2- 08/02/2016	Entrevista	Catalunya	Ràdio	–	Programa	Meddia	Aranes.	Emissió	avui	sobre	

les	actuacions	a	l’Aran.	Minuto	7.		

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/meddia-aranes-en-programa-
daue-parlam-des-actuacions-deth-programa-limnopirineus-ena-val-
daran/audio/909896/#.WD1Qe6COBx8.email	
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 05  

AGÈNCIAS DE NOTICIAS Y MEDIOS DIGITALES 
 

1- 21/09/2015	Experts	de	Medi	Ambient	del	govern	de	Suècia	visiten	el	Parc	

Natural	de	l’Alt	Pirineu	i	el	Parc	Nacional	d’Aigüestortes	i	Estany	de	Sant	

Maurici.	(Anexado)	

	http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/2015-09-21_Experts-de-Medi-Ambient-del-govern-de-

Suecia-visiten-el-Parc-Natural-de-lAlt-Pirineu-i-el-Parc-Nacional-dAigueestortes-i-Estany-de-Sant-Maurici	

2- 21/11/2015.	Les	aigües	tornen	a	ser	transparents	a	l'estany	Closell	a	Tavascan.	
http://www.ccma.cat/324/les-aigues-tornen-a-ser-transparents-a-lestany-closell-a-

tavascan/noticia/2698144/	

3- 25/11/2015.	L'estany	Closell	recupera	la	transparència	natural.	(Anexado)	
http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Lestany-Closell-recupera-la-transparencia-natural	

4- 25/11/2015.	Un	lago	pirenaico	recupera	su	transparencia	al	eliminar	un	pez	

invasor.	(Anexado)	
http://www.lavanguardia.com/vida/20151125/30382848453/un-lago-pirenaico-recupera-su-transparencia-al-

eliminar-un-pez-invasor.html		

5- 26/11/2015.	La	transparència	torna	al	llac	closell	amb	l’eradicació	del	vairó.	

(Anexado)	
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/918196-la-transparencia-torna-al-llac-closell-

amb-l-eradicacio-del-vairo.html	

6- 26/11/2015.	El	Estany	Closell	del	Alt	pirineu	recupera	su	trasparencia.	

(Anexado)	
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/estany-closell-alt-pirineu-recupera-transparencia-

limnopirineus-4701329	

7- 26/11/2015.	El	lago	Closell	recupera	la	transparencia	de	sus	aguas	tras	eliminar	

un	pez	invasor.	(Anexado)	
http://www.antena3.com/noticias/ciencia/lago-closell-recupera-transparencia-sus-aguas-eliminar-pez-

invasor_20151125571e7bff4beb287a291a7095.html		
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8- 3/12/2015.	CSIC:	Alliberament	d’exemplars	de	cavilat	al	riu	Aiguamòg,	a	Aran.	

(Anexado)	
http://locampusdiari.com/arxius/32423		

9- 4/12/2015.	Liberan	en	la	Val	d'Aran	75	ejemplares	de	cavilat,	una	especie	

amenazada	de	pez	fluvial.	(Anexado)	
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-liberan-val-daran-75-ejemplares-cavilat-especie-amenazada-

pez-fluvial-20151204181717.html		

10- 5/12/2015.	Alliberament	de	cavilat	al	riu	Aiguamòg	a	la	Val	d'Aran.	(Anexado)		
http://www.viurealspirineus.cat/articulo/val-daran/alliberament-cavilat-riu-aiguamog-val-d-

aran/20151205185807004466.html	

11- 5/12/2015.	Suelta	de	ejemplares	de	cavilat,	una	especie	amenazada,	en	el	río	

Aiguamòg,	en	la	Val	d'Aran.	(Anexado)	
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/509-suelta-de-ejemplares-de-cavilat-una-especie-

amenazada-en-el-rio-aiguamog-en-la-val-d-aran		
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 06  

PRENSA 
 

1- El	CSIC	traslladarà	el	proper	dimecres	truites	grans	i	petites	a	Mulleres	de	Taüll.	

La	Mañana	7/9/2015	(documento	anexado	idiomaCAT).	

2- El	 llac	 transparent.	 El	 Periódico	 26/11/2015,	 Pág:	 36.	 (documento	 anexado	

idiomaCAT).	

3- L'estany	Closell	de	l'Alt	Pirineu	recupera	la	seva	transparència	natural.	Diari	de	

Girona	26/11/2015	,	Pág:	2.	(documento	anexado	idiomaCAT).	

4- Éxito	contra	las	especies	invasoras.	El	Mundo	de	Catalunya	26/11/2015	,	Pág:	

5.		

5- Humans	i	puces	contra	les	algues.	El	Punt	Avui	Lleida	26/11/2015	,	Pág:	22.		

6- La	 transparència	 torna	 al	 llac	 Closell	 amb	 l'eradicació	 del	 vairó.	 El	 Punt	 Avui	

Lleida	26/11/2015	,	Pág:	24.	(documento	anexado	idiomaCAT).	

7- Les	 aigües	 tornen	 a	 ser	 transparents	 a	 l’estany	 Closell.	 Diario	 La	 Mañana	

23/11/2015.	(documento	anexado	idiomaCAT).	

8- Alliberen	 75	 exemplars	 d’un	 peix	 amenaçat	 en	 un	 riu	 de	 la	 Vall	 d’Aran.	 Ara,	

5/12/2015,	Pàg.	26.	(documento	anexado	idiomaCAT).	

9- Resituen	 els	 abeuradors	 de	 Vilac	 per	 preservar	 la	 fauna.	 Segre,	 12/12/2015.	

(documento	anexado	idiomaCAT).	

10- Nous	 panells	 a	 Aigüestortes.	 Diario	 La	 Mañana,	 30/3/2016,	 Pàg	 13.	

(documento	anexado	idiomaCAT).	
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 07 
 

BOLETINES Y REVISTAS ESPECIALIZADAS 
 

1- El	Portarró	34.	Novembre	2015	–	LIFE	LIMNOPIRINEUS:	Inici	del	projecte	(documento	

anexado	idiomaCAT).	

2- El	Portarró	35.	Desembre	2015	–	LIFE	LIMNOPIRINEUS:	Conservació	d’ambients	

aquàtics	d’alta	muntanya	(documento	anexado	idiomaCAT).	
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 08 
 

ANEXOS 
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http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/2015-09-21_Experts-de-Medi-Ambient-del-govern-de-Suecia-
visiten-el-Parc-Natural-de-lAlt-Pirineu-i-el-Parc-Nacional-dAigueestortes-i-Estany-de-Sant-Maurici 
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http://www.ccma.cat/324/les-aigues-tornen-a-ser-transparents-a-lestany-closell-a-tavascan/noticia/2698144/
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http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Lestany-Closell-recupera-la-transparencia-natural 
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http://www.lavanguardia.com/vida/20151125/30382848453/un-lago-pirenaico-recupera-su-transparencia-al-
eliminar-un-pez-invasor.html
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http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/918196-la-transparencia-torna-al-llac-closell-amb-l-
eradicacio-del-vairo.html
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http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/estany-closell-alt-pirineu-recupera-transparencia-
limnopirineus-4701329
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http://www.antena3.com/noticias/ciencia/lago-closell-recupera-transparencia-sus-aguas-eliminar-pez-
invasor_20151125571e7bff4beb287a291a7095.html
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http://locampusdiari.com/arxius/32423
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http://www.europapress.es/catalunya/noticia-liberan-val-daran-75-ejemplares-cavilat-especie-amenazada-pez-
fluvial-20151204181717.html
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http://www.viurealspirineus.cat/articulo/val-daran/alliberament-cavilat-riu-aiguamog-val-d-
aran/20151205185807004466.html 
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http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/509-suelta-de-ejemplares-de-cavilat-una-especie-
amenazada-en-el-rio-aiguamog-en-la-val-d-aran
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LA FINESTRALA FOTO DEL DIA
EFE

L’estany Closell de l’Alt Pirineu, al municipi de Lladorre, ha recuperat progressivament
la transparència natural de les seves aigües després d’eliminar el barb roig, una espècie
de peix que depreda les espècies autòctones i afavoreix la proliferació d’algues que do-
nen una tèrbola coloració verdosa acuàtica. El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC)
va posar en marxa l’estiu de 2014 el projecte LimnoPirineus, del programa LIFE de la Unió
Europea, destinat a la conservació d’ambients acuàtics d’alta muntanya. Un dels objectius
és retornar a l’estat natural, lliure de peixos, estanys com Closell o el de Sant Maurici. 



L’estany Closell de l’Alt Pirineu recupera
la seva transparència natural

GABRIEL MARTÍN ROIG
HISTORIADOR

@bielmartinroig

«Sabíeu que el 1936
#Palamós havia
tingut tramvia?

Circulava per les
vies del Tren Petit.»

JÚLIA COT
GUIONISTA

@cot_julia

«Estarem tots
d'acord que, si

esclata la Tercera
Guerra Mundial, la

prioritaritat serà
determinar amb
quin hashtag la

piularem.»

SANTI VILA
CONSELLER DE TERRITORI I

SOSTENIBILITAT

@SantiVila 

«Avui i sempre, junts
per alliberar-nos

de la
#violenciamasclista»

DANIEL JABONERO
PERIODISTA

@DanielGJabonero

«El que haurien de
fer les televisions és
donar l'esquena a
Rajoy i deixar de

donar-li entrevistes
a ell solet. Que es

quedi sense
promo.»

OWEN JONES
ESCRIPTOR I COLUMNISTA

@OwenJones84

«Espero que la
Tercera Guerra

Mundial no hagi
esclatat perquè tinc

algunes reunions
molt importants i
reprogramar-les

seria un malson.»

AL TWITTER

Diari de Girona ■DIJOUS, 26 DE NOVEMBRE DE 20152

La dos

GIRONA
TROBEN UN SENGLAR
MORT A TOCAR DEL
CAMPUS DE LA UDG

Un veí de Girona va
trobar ahir al matí un

senglar mort al carrer del
Pic de Peguera, que uneix
el Parc Científic de la UdG i
el Campus de Montilivi. L'a-
nimal estava al costat d'u-
na vorera i, per l’olor que
desprenia, sembla que era
mort feia uns dies. Es des-
coneix com va morir el sen-
glar, si va ser conseqüència
d’un atropellament, per un
tret o de mort natural.

GIRONA
LA FUNDACIÓ ASTRID-
21 AGRAEIX LA PARTI-
CIPACIÓ EN LA DIADA

Un cop passada la
voràgine organitza-

tiva del seu sopar benèfic
anual, la Fundació Astrid-
21, dedicada a donar su-
port i serveis als afectats
per alguna discapacitat
psíquica i les seves famí-
lies, ha volgut agrair públi-
cament la col·laboració de
totes les persones que hi
van acudir. Astrid-21 va
celebrar la VI Diada de
l’entitat divendres passat.

LLENGUA
100.000 PARELLES
LINGÜÍSTIQUES

El programa Volun-
tariat per la llengua

(VxL) que impulsa Cultura i
gestiona el Consorci per a
la Normalització Lingüísti-
ca arreu de Catalunya ha
assolit aquest mes de no-
vembre les 100.000 pare-
lles lingüístiques, va infor-
mar ahir el Departament.







TAPI CARRERAS

es va sucar el dit del peu
amb mel posant-me’l a la
boca. Una vegada, van en-
trar els  guardes a la

meva habitació. Em van violar tota la
nit, fins a la matinada. (...) Després, el
xofer em va entregar a  homes. Tots
 em van fer de tot. Encara em fa mal.
No puc dormir. Em desperto a les  i
sento la seva pudor. No suporto aque-
lla pudor. I em rento les dents més de
 vegades al dia per fer marxar el
gust. No me’l puc treure de sobre».

Són mots, estremidors, de l’Amal,
una noia de  anys. Les vaig sentir
(escoltar) i, sobretot, les vaig sentir
(em van saber molt de greu), al  mi-
nuts de diumenge.

Per als que sou més d’evidències
quantitatives que de qualitatives, lle-
giu i, sobretot sentiu, aquests núme-
ros:  - , -  -  -  -
 -  -  - . I ara el context: un
estudi de l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) va rebel·lar que en al-
guns països arriba fins a un  el
percentatge de dones que tenint pare-
lla han patit violència física o sexual
per part d’aquesta. En un estudi als
EUA un , de les dones van mani-
festar ser agredides físicament. El 
d’aquestes ho havien estat pels seus
marits o exmarits. En un estudi espe-
cífic amb  dones maltractades es-
panyoles, el  ho havien començat
a ser abans dels  anys i el  abans
dels .

I per seguir amb números: ,  i
 són les planes del llibre Respuestas
a la violencia contra la mujer de M.
Àngels Viladot (Editorial INTRESS),
on trobareu totes aquestes dades per-
fectament referenciades. Es va pre-
sentar ahir que era el Dia Internacio-
nal de l’Eliminació de la Vio-
lència contra les Dones. Em
sap greu que existeixi
aquest dia. Per totes elles.
Per tots nosaltres.

I

LLETRES

EM VA VIOLAR

Marta Aymerich
VICERECTORA DE LA UOC
@MartaAymerich

«No suporto aquella pudor. I
em rento les dents més de 10
vegades al dia per fer marxar
el gust. No me’l puc treure»
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 26 DE NOVEMBRE DEL 201524 | Lleida |

La galeria d’art Mayoral va
presentar ahir l’exposició
Miró i la Creu Roja, que
mostra vint-i-vuit obres
gràfiques pòstumes de
Joan Miró. La col·lecció ha
estat donada pel nét del
pintor, Joan Punyet, amb
l’objectiu de recaptar fons
per a la institució catala-
na. Aquest desembre, l’ex-
posició es podrà veure al
Mayoral Espai d’Art de
Verdú, a Tàrrega, i al ge-
ner, a Barcelona.

La col·lecció inclou el
dibuix Gràcies/Gracias,
que Miró va pintar el
1974 com a esbós prelimi-
nar de les diferents parts
que componen el Tapís de
Tarragona. El tapís fixa
l’inici de la relació de l’ar-
tista amb la col·lecció de
fons d’art de la Creu Roja.
Miró va dibuixar-lo agraït
a un metge de la Creu Ro-
ja de Tarragona, que va
salvar la vida de la seva fi-
lla quan el seu cotxe va ser
esclafat per un tren. El di-
buix Gràcies/Gracias
també va ser donat a la
Creu Roja, incentivant la

creació del fons d’art de
l’entitat. Rosa Maria Mar-
co, vicepresidenta de la
Creu Roja, s’ha mostrat
satisfeta amb la iniciati-
va: “Aquestes 28 peces es
destinaran a projectes so-
lidaris, com ara l’atenció i
l’acollida a la població re-
fugiada que està arribant
a l’Europa de l’Est.” Les

peces incloses a l’exposi-
ció se subhastaran l’abril
vinent a la londinenca
Christie’s. S’espera re-
captar-hi 50.000 euros.
La directora de l’Espai
d’Art, Cristina Mayoral,
ha explicat que pretenen
“seguir el llegat de Miró de
compromís i solidaritat
amb la Creu Roja”.

L’exposició es podrà
veure, a partir d’aquest
diumenge al Mayoral Es-
pai d’Art de Verdú, i fins al
20 de desembre. L’espai es
va inaugurar el juliol del
2014, hereu d’una altra
iniciativa de la família
Mayoral, el Museu dels Jo-
guets i Autòmats. Exposa
regularment obra de Miró

i altres artistes d’art mo-
dern, a més d’organitzar
activitats com ara Miró a
taula, en les quals es com-
bina gastronomia i art.

L’exposició Miró i la
Creu Roja també es podrà
veure en la propera edició
de la Fira d’Artistes de
Tàrrega, la primera quin-
zena de desembre. ■

El Miró més solidari recapta
fons a l’Espai d’Art de Verdú

Eva Pomares
VERDÚ

a ‘Miró i la Creu Roja’ exhibirà 28 dibuixos pòstums de l’artista, cedits pel seu nét, per recollir fons
per a la institució a Les obres se subhastaran a Londres i es veuran també a Tàrrega i Barcelona

El quadre ‘Gràcies/Gracias’ de Joan Miró és la peça estrella de l’exposició benèfica ■ MAYORAL

El llac Closell, situat al mu-
nicipi pirinenc de Llador-
re, ha recuperat la trans-
parència de les seves ai-
gües, que fins ara eren ver-
des, en haver-se eliminat
el barb vermell o vairó, in-
troduït als anys vuitanta i
que depreda la majoria de
les espècies autòctones
dels estanys, incloent-hi
larves d’insectes i petits
crustacis com ara la puça
d’aigua, que mengen al-

gues. La disminució dels
crustacis que s’alimenten
d’algues provocava, al seu
torn, una coloració verdo-
sa a l’aigua. Els investiga-
dors del CSIC van iniciar
l’estiu del 2014 el projecte
LimnoPirineus, del pro-
grama LIFE de la UE, des-
tinat a conservar am-
bients aquàtics d’alta
muntanya i coordinat pel
Centre d’Estudis Avan-
çats de Blanes (CEAB-
CSIC). Gairebé 24 mesos
després d’iniciar la captu-
ra del vairó a l’estany Clo-
sell, els científics calculen
haver-ne eliminat el 99%
de la població. Marco Ven-
tura, biòleg del CEAB-
CSIC i coordinador del
projecte LIFE LimnoPiri-

neus, explica que “el que
sorprèn és la velocitat ex-
traordinària de recupera-
ció de la fauna autòctona
dels llacs, fins al punt que
ens hem trobat que en
aquest, després de dos es-
tius de treball, ja presenta
característiques molt prò-
ximes a les d’un llac natu-
ral d’alta muntanya”.

Els peixos no són espè-
cies autòctones dels llacs
pirinencs, sinó que hi van
ser introduïts, actuen com
a grans predadors i la seva
proliferació als llacs ha
delmat profundament les
poblacions d’altres orga-
nismes, com ara els amfi-
bis, espècies pròpies dels
llacs d’alta muntanya. A
molts llacs, fa anys que s’hi

van introduir truites i des-
prés s’hi va introduir acci-
dentalment el vairó, utilit-
zat com a esquer viu per
pescar les truites i, final-
ment, en alguns casos, les
truites van desaparèixer i
va quedar-hi només el
barb vermell. Quan això
passa, el vairó no només
s’alimenta dels organis-
mes que viuen a la zona del
litoral del llac sinó també
dels crustacis que viuen al
mig del llac.

Al llac Closell, les truites
hi van ser introduïdes el
1969, i en els vuitanta s’hi
va introduir el vairó, tot i
que aquests últims anys
les truites havien desapa-
regut i ja només hi queda-
va el barb vermell. ■

a La introducció
d’aquest peix havia
provocat la
proliferació d’algues

La transparència torna al llac
Closell amb l’eradicació del vairó

EFE
LLADORRE

A dalt, el llac l’any 2013. A sota, el seu estat actual ■ A. MIRÓ

La Banqueta
recupera el Racó
de la Marca

ECONOMIA

MEDI AMBIENT

Les distribuïdores
no signen contra la
venda a pèrdues
Dues de les tres grans patro-
nals de la distribució, que in-
clouen empreses com Carre-
four, El Corte Inglés, Erosky i
Lidl, no han volgut signar el
codi de bones pràctiques
mercantils en la contractació
alimentària, impulsat pel Mi-
nisteri d’Agricultura, amb les
organitzacions agràries. Sí
que l’ha signat la patronal en
què hi ha Mercadona i DIA, les
cooperatives agroalimentàries
i la federació espanyola de la
indústria de l’alimentació i les
begudes. Malgrat això, el codi
signat no recull limitacions a
les vendes a pèrdues, segons
va lamentar ahir la patronal
agrària Asaja. ■ REDACCIÓ

L’entitat naturalista de les
Garrigues La Banqueta ha re-
cuperat un petit bosquet co-
negut com al Racó del Marca,
a Juneda. Durant dues setma-
nes, un grup de voluntaris ha
tret runa, ha desbrossat, ha
talat i retirat arbres trencats i
ha seleccionat nous rebrots
d’aquest espai natural. El bos-
quet és en un meandre de la
quarta sèquia del canal d’Ur-
gell i està format per vegetació
de ribera. La Banqueta ha vol-
gut netejar i minimitzar riscos
en cas de crema de marges,
com també recuperar l’encant
d’aquest espai, que havia que-
dat oblidat. ■ REDACCIÓ
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Les	aigües	tornen	a	ser	transparents	a	l’estany	Closell.	Diario	La	Mañana	23/11/2015. 

 



	
 
 

E4 - Dosier de prensa 
	 	 	 	 	

	42	

 

Alliberen	75	exemplars	d’un	peix	amenaçat	en	un	riu	de	la	Vall	d’Aran	
Ara	5/12/2015	pàg.	26	
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noticiari

El projecte Limnos: Restauració i conservació dels ecosis-
temes aquàtics.
El projecte Limnos te com a objectiu principal 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 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 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. 
Les principals amenaces que afecten aquests hàbitats i espè-
cies són la presència i proliferació d’espècies invasores de 
peixos, així com les modificacions hidrològiques del nivell 
freàtic ocasionades principalment per l’obra hidràulica, l’excés 
de pasturatge, i la freqüentació turística en determinats sectors. 
Les mesures de conservació que es realitzaran preveuen 
estudis del grau de conservació d’espècies i hàbitats, redac-
ció de plans de gestió, construcció de passarel•les i actuaci-
ons de protecció, i restauració d’hàbitats al seu estat natural. 
El projecte es dura a terme entre els anys 2014 i 2019 i es 
preveu una inversió de  2,6 milions d’euros, el 55% del cost 
finançat per la Unió Europea.

Jornada de portes obertes a Senet pel Dia Mundial del 
Medi Ambient
El Centre d’informació de Senet del Parc Nacional va 
organitzar una jornada de portes obertes el diumenge 8 
de juliol amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que 
les Nacions Unides van establir tots els 5 de maig des del 
1972. Famílies amb infants allotjats per la zona i veïns de 
les poblacions de la rodalia van gaudir del passi de l’au-
diovisual sobre la fauna del Parc Nacional, la interessant 
exposició sobre la relació entre l’ésser humà i la natura, i 
una excursió fins a l’impresionant salt d’aigua anomenat El 
Salto, en el decurs del qual la guia interpretadora del Parc 
va explicar els elements etnològics i les espècies de flora 
i fauna presents.

Aigüestortes, un parc més accessible
El Parc Nacional treballa per desenvolupar un seguit d’ac-
tuacions a fi d’aconseguir que algunes de les zones més 
emblemàtiques d’aquest espai siguin més fàcilment acces-
sibles a visitants amb mobilitat reduïda o amb alguna disca-
pacitat. D’aquesta manera, intenta minimitzar les barreres 
físiques que imposa l’alta muntanya i que fan que els camins 
que el creuen quedin fora de l’abast de moltes de les perso-
nes que cada any el visiten.  El Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici és un patrimoni de tothom, i, per 
tant, tothom ha de tenir l’oportunitat de descobrir-lo.
A part de totes les obres i millores que el Parc ha anat 
fent al llarg dels anys, passarel·les i lavabos adaptats, 
cartells en Braille... el Parc s’ha incorporat al Directori de 
proveïdors de serveis turístics accessibles, PANTOU, que 
s’ha desenvolupat per oferir una guia fiable i exhaustiva 
pan-europea amb un cercador en línia dels serveis turístics 
adreçats a aquest segment de la població.

Celebrant el Dia Europeu dels Parcs      
Des de fa 9 anys es commemora a tot el continent la data 
de creació del primer parc nacional europeu a Suècia el 
1909 amb diverses activitats obertes a tothom per a donar 
a conèixer aquests espais naturals protegits.
El Parc Nacional es suma a aquesta celebració amb diver-
ses activitats per apropar més als ciutadans els seus valors 
naturals i patrimonials. 
Així del 19 de maig al 3 de juny es van oferir diversos iti-
neraris pels diferents sectors del Parc Nacional per a les 
escoles de les comarques d’influència. Les activitats pre-
vistes inclouen també visites a les Cases del Parc, xerrades 
sobre el dia europeu i jocs relacionats amb la natura per als 
més petits. Es va comptar amb l’assistència d’aproximada-
ment 350 alumnes i professors.
A part el dia 24 de maig al Parc hi havia  disponibles gratuï-
tament publicacions divulgatives i científiques relatives al 
Parc per a tots aquells visitants que hi estiguin interessats 
I tots els articles propis del Parc (samarretes, gorres, 
bastons de caminar...) tenien un descompte del 10% com a 
oferta especial per a aquesta data de celebració.
Finalment el dia 25 de maig es va oferir l’itinerari d’Isavarre 
al castell de València d’Àneu conjuntament amb el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu.
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El Salto (Senet) Mirador de Sant Esperit (Aigüestortes)
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La biodiversitat desconeguda: els ambients aquàtics d’alta 
muntanya
Els ambients aquàtics són paratges molt integrats en el 
medi natural pirinenc. N’hi ha de ben diversos, però majori-
tàriament els podem agrupar en estanys, rierols i molleres. 
Els estanys tenen aigües fredes i sovint cristal·lines i, com 
molts ambients pirinencs, estan marcats per una forta esta-
cionalitat. Els podem trobar coberts de gel i neu durant la 
meitat de l’any i per tant estan poblats de manera natural 
per un nombre reduït d’espècies, moltes presents només 
en aquests ambients extrems. D’estanys en trobem de 
diferents mides, des dels més profunds que poden arribar 
a un centenar de metres, fins a estanyets i basses que en 
ser molt soms poden arribar a assecar-se durant l’estiu i 
glaçar-se completament a l’hivern.  La mida i la fondària dels 
estanys determinen en gran mesura les espècies i els hàbi-
tats que hi podem trobar. 
Els rierols d’alta muntanya estan fortament diferenciats 
segons l’altitud. Els rierols dels trams més alts tenen forts 
pendents i estan envoltats per roques i prats alpins. Els dels 

trams intermedis -on es troben els característics meandres 
i aiguabarreigs que donen nom al Parc Nacional- es rodegen 
d’avets i pins negres. En canvi, als trams més baixos sol 
haver-hi bosc de ribera constituït per arbres caducifolis. 
La diversitat d’organismes aquàtics -sobretot pel que fa a 
aquells que hi són més característics com ara les larves 
d’insectes- és més elevada als trams intermedis, ja que és 
en aquests trams on trobem una major diversitat d’hàbitats. 
En alguns rierols d’aigües molt fredes i riques en minerals 
dissolts podem trobar-hi una comunitat de plantes i molses 
molt especial i alhora molt escassa al nostre país, amb unes 
molses que acumulen precipitats de carbonat de calci i con-
tribueixen a formar l’anomenada tova calcària.
Malgrat que utilitzem una sola paraula –mollera– per desig-
nar els hàbitats que es desenvolupen sobre sòls xops, de 
fet les molleres engloben un elevat nombre de comunitats 
diferents, caracteritzades per unes espècies i condicionades 
per uns factors ambientals prou diferenciats. Les molleres 
estan molt esteses a l’Àrtic i a les zones boreals, però són 
més escasses cap a les muntanyes alpines. Als Pirineus ocu-

Life LimnoPirineus: conservació 
d’ambients aquàtics d’alta muntanya
Marc Ventura, Teresa Buchaca, Alexandre Miró, Ibor Sabás, Esperança Gacia, Mariangels Puig i 
Enric Ballesteros Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
Empar Carrillo, Josep Maria Ninot i Aaron Pérez Departament de Botànica, Universitat de Barcelona
Quim Pou-Rovira; Sorelló S.L. Estudis Ambientals

La dama i el rodamón

Estany d’alta muntanya / 
E. Chappuis

Font carbonatada / E. Carrillo

Tritons pirinencs / E. Cruset

Riu d’alta muntanya / MA. Puig

Almesquera / David Pérez (Wikipedia Commons) Cavilat / Cisco

Tòtil / I. Jurado



Riu d’alta muntanya / MA. Puig
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pen una superfície reduïda i pràcticament desapareixen més 
al sud. La major part de plantes i animals que hi viuen són 
altament fidels i específics, de manera que sovint es tracta 
d’espècies rares o raríssimes al nostre país. Les molleres 
contribueixen de manera molt notable a augmentar la bio-
diversitat de la flora pirinenca, especialment amb plantes i 
molses singulars.
La major part de plantes i animals que viuen en els ambients 
aquàtics són poc coneguts entre el públic en general tot i 
tenir un gran valor patrimonial. Algunes, com les que viuen 
a les molleres, són exclusives d’aquests ambients. D’altres 
són endèmiques dels Pirineus, és a dir, la seva àrea de dis-
tribució planetària es redueix als Pirineus i zones properes. 
Entre aquestes hi ha el cavilat, un peix que només viu al llarg 
del curs del riu Garona, des de la seva capçalera fins a zones 
més baixes; l’almesquera o rat bufó, un talp propi dels rierols 
d’alta muntanya; i el tritó pirinenc, que viu als rius i estanys 
on no hi ha peixos. 
Tot i la seva situació remota, els ambients aquàtics pirinencs 
no han pogut escapar de les modificacions humanes. Als 
estanys s’hi ha introduït espècies que no hi eren de forma 
natural, notablement diverses espècies de peixos –alguns 
salmònids i un ciprínid. La proliferació de peixos en aquests 
estanys modifica àmpliament la resta del poblament aquàtic i 
repercuteix en la xarxa tròfica, amb un impacte negatiu sobre 
les espècies autòctones. També tenen impacte les obres 
hidràuliques, ja que ocasionen variacions del nivell de l’aigua 
als estanys i del nivell freàtic a les molleres. Les molleres, a 
més, estan afectades per la sobrepastura i, en menor grau i 
només en determinats sectors, per la freqüentació turística.

El projecte Life LimnoPirineus, una iniciativa per millorar 
el coneixement i la conservació d’aquests ambients 
La Unió Europea va reconèixer ja fa anys una sèrie d’hàbitats 
i espècies que mereixen un especial interès des del punt de 
vista de la conservació. Són les espècies i hàbitats d’Interès 
Comunitari, una part dels quals es troben als Pirineus. Entre 
les espècies hi ha els ja esmentats cavilat, almesquera i tritó 
pirinenc, però també d’altres com el tòtil, la granota roja, la 

llúdriga, els ratpenat de ferradura petit i l’orellut alpí. No hi 
falten tampoc algunes plantes aquàtiques com Luronium 
natans –present en un sol estany aranès– i diferents tipus de 
molleres. La seva conservació i/o restauració han esdevingut 
una prioritat en l’àmbit dels espais protegits dels Pirineus.
El projecte LIFE LimnoPirineus s’emmarca entre de les acti-
vitats adreçades a la conservació de les espècies i hàbitats 
aquàtics pirinencs, en especial a tres espais que pertanyen 
a la xarxa Natura 2000: el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i 
l’Estanho de Vilac (Val d’Aran). El principal objectiu del pro-
jecte és realitzar diferents actuacions de millora de l’estat 
de conservació d’estanys, rius i molleres, i d’un conjunt 
d’espècies amenaçades que viuen directament o indirecta 
associades a aquests ambients. També pretén divulgar el 
valor patrimonial d’aquests hàbitats i reduir l’impacte de les 
espècies invasores. Les actuacions inclouen la restauració 
de les poblacions d’amfibis d’alguns estanys mitjançant 
l’eliminació dels peixos introduïts; la millora de les pobla-
cions del cavilat; la recuperació del règim hídric característic 
a les molleres de Trescuro; la regeneració experimental de 
molleres amb la replantació de coixins d’esfagnes -la molsa 
més característica d’aquests ambients- o d’altres espècies 
formadores d’hàbitat; la construcció de passarel·les per als 
turistes i d’abeuradors per al bestiar per reduir la pressió del 
trepig; la millora de l’estat de conservació de la planta aquàti-
ca Luronium natans i l’elaboració de plans de conservació.
En definitiva, el projecte LIFE LimnoPirineus és una eina 
cabdal per a la conservació dels ambients aquàtics d’alta 
muntanya i de les espècies que els poblen mitjançant una 
sèrie d’actuacions directament adreçades a la seva conserva-
ció i restauració davant d’una sèrie d’alteracions provocades 
per l’home. També vol difondre al públic en general i a les 
escoles de les comarques pirinenques en particular, quina és 
la riquesa natural d’aquests hàbitats, les seves peculiaritats 
i la seva extrema fragilitat. Només així podrem garantir-ne la 
seva perdurabilitat futura. 

Més informació: www.lifelimnopirineus.eu

Mollera / E. Carrillo

Granota roja / A. Miró

Luronium natans / Christian Fischer
(Wikipedia Commons)

[La major part de plantes 
i animals que viuen en els 
ambients aquàtics són poc 
coneguts entre el públic en 
general tot i tenir un gran 
valor patrimonial.]


