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1. PRESENTACIÓ
L’any 2017 l’estany d’Ivars i Vila-sana ja te dotze anys història. Més d’una dècada
d’existència del nou estany marcada per un procés de transformació ecològica i
paisatgística excepcional, passant d’uns terrenys amb usos únicament agrícoles i
ramaders a la creació d’un espai natural amb valors naturals i paisatgístics reconeguts.
Des del punt de vista de la recuperació natural i paisatgística es pot relacionar el
següent balanç de fites assolides en aquests dotze anys:


Recuperat un espai natural de gran interès que s’ha inclòs a la Xarxa Natura
2000 (ZEPA i LIC) de la UE i al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN).



Una transformació paisatgística espectacular, que ha suposat passar en poc
temps d’uns terrenys d’ús agrícola, a l’estany més gran en superfície de l’interior
de Catalunya.



Creació d’un sistema natural d’especial interès per l’avifauna. S’ha passat de
112 espècies d’ocells que es podien observar abans de la recuperació al llarg
de l’any a 256 espècies.



El més destacable són els ocells aquàtics i entre aquests s’hi troben algunes
espècies molt escasses o amenaçades des del punt de vista de la conservació
com la mallerenga de bigotis, l’arpella, la polla blava o la gavina capnegra.



Els altres grups faunístics també s’han vist molt afavorits. Els mamífers com la
llúdriga, que des de fa uns anys ha colonitzat l’estany, però també fins a deu
espècies diferents de ratpenats que es poden trobar a l’estany. Pel que fa als
rèptils destaca la presència de les dues espècies de tortugues aquàtiques del
país: la de rierol i la d’estany. Rellevant el cas de la tortuga d’estany que es
troba en perill d’extinció, i que a l’estany s’hi han alliberat exemplars criats en
captivitat per tal de consolidar un nucli de població d’aquesta espècie.



S’han catalogat 422 espècies de flora diferents entre plantes aquàtiques,
herbàcies, arbustives i arbòries.



Un important esforç en seguiment ecològic: més de 60.000 ocells anellats,
desenes de campanyes de seguiment i prospecció d’aigua, flora i fauna. En
conjunt, ha suposat la recopilació de molta informació d’interès per la
conservació i gestió d’hàbitats i espècies.
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Actuacions de gestió i millora d’hàbitats: un miler d’arbres i arbustos plantats,
adequació d’una bassa d’amfibis, tancat per a la pastura de la zona natural
amb cavalls, adequació de zones d’aigües poc profundes per a ocells com
limícoles, construcció de nius per a cigonyes, seguiment i trampeig d’espècies
invasores, ...

Però també es poden esmentar fites assolides des del punt de vista social:


Més de 300.000 visitants d’ençà de la recuperació. Actualment la mitjana és de
40.000 visitants / any. Les activitats són diverses: gent que hi fa passejades o
rutes en bicicleta o corrent, observació de fauna, fotografia, pícnic, relaxació,
postes de sol, etc.



Consolidat un programa d’activitats divers i adreçat a tots els públics (tallers i
cursos naturalístics, sortides i visites guiades, voltes solidàries, estades d’estiu per
a nens, gastronomia, poesia, astronomia...). En conjunt s’han realitzat més d’un
centenar d’activitats.



Adequació del centre d’informació de l’estany Cal Sinén, com a centre de
visitants i centre d’interpretació.



Actuacions de millora i serveis per a l’ús públic: miradors, observatoris d’ocells,
embarcadors, punts d’informació, serveis, àrees de pícnic, itinerari perimetral,
senyalització informativa, ...

(c) Joel Felip Camps
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2. INVERSIONS, OBRES I TREBALLS

Es va executar una sèrie de projectes recollits al Pla d’usos i gestió, tan referents a la
gestió i millora ecològica, i al manteniment i ordenació de l’ús públic. Aquestes
inversions fan referència a la gestió de parcel•les a través de cultius amb finalitats de
manteniment i conservació, pastura amb herbívors de la zona de canyissar i d’algunes
illes, arranjament de l’entorn de cal Sinén, el manteniment i plantació d’arbres de
l’itinerari de visita, la millora de l’hàbitat per algunes espècies amb elements i
estructures que les afavoreixen, l’adequació i millora de les zones d’arribada,
l’adequació d’un mirador a l’extrem nordest, la instal•lació de nous bancs i taules de
fusta, i la instal•lació de cartells d’informació i senyalització.

2.1. Cultiu amb arrendament de parcel·les amb finalitats de manteniment i
conservació:
Continuar el cultiu de parcel•les de la zona perifèrica i zona de tractament especial
de l’estany. L’experiència reeixida dels anys anteriors amb conreu de festuca és la
base de la proposta de continuïtat. La festuca és un farratge plurianual força resistent
a la secada estival, que pràcticament no requereix tractaments fitosanitaris i que a
través de les tres segues anuals permet controlar molt bé la proliferació d’herbassars
nitròfils. D’altra banda, les seves pràctiques agrícoles associades resulten interessants
des del punt de vista de manteniment i conservació d’aquestes finques, ja sigui perquè
milloren aquests espais com a zones de refugi o alimentació d’algunes espècies
(gavines, ànecs, esplugabous i altres), milloren la diversitat d’hàbitats i l’interès
paisatgístic a l’entorn de l’estany.
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Emplaçament de les parcel•les a l’entorn de l’estany on s’hi preveu el cultiu amb finalitats de
conservació i mateniment

D’altra banda, l’aprofitament agrícola d’aquestes parcel•les a l’entorn de l’estany
suposa també un estalvi en despeses de manteniment i la possibilitat d'obtenir uns
ingressos econòmics provinents de l’empresa de serveis agrícoles que gestiona
aquestes parcel•les. La propietat d’aquetes parcel•les és de la Fundació Catalunya –
La Pedrera que en el marc d’un conveni específic amb el Consorci reverteixen els
recursos econòmics obtinguts per la gestió en el propi estany d’Ivars i Vila-sana.

2.2. PASTURA DEL CANYISSAR
El sector del canyissar de depuració constitueix un hàbitat molt interessant des del punt
de vista de la conservació a l’estany. Acull espècies destacables com per exemple
l’arpella (Circus aeruginosus), la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus), el rascló
(Rallus aquaticus), la polla blava (Porphyrio porphyrio), el balquer (Acrocephalus
arundinaceus), el repicatalons (Emberiza schoeniclus), el mosquiter comú (Phylloscopus
collybita), .... D’altra banda, tot i que no s’ha constat de forma regular, també s’han
donat diverses cites de bitó (Botaurus stellaris), o espècies accidentals molt rares i
6
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interessants com la boscarla dels arrossars (Acrocephalus agricola). Amb tot, per tal de
potenciar-ne la biodiversitat requereix un maneig intensiu a través de segues i aclarides
periòdiques i per l’acció de pastura dels tres cavalls que s’hi troben des de fa un
temps. En efecte, la pastura i el trepig del canyissar genera clarianes i variabilitat al
canyissar que n’augmenta la biodiversitat, amb més invertebrats i recursos que
aprofiten altres espècies. Aquest maneig dels cavalls consisteix en la reubicació
periòdica en diferents zones per aconseguir graus de pastura diferent, el suport amb
aportació de menjar en època hivernal i el control animal.

Cavalls a la zona de pastura

2.3. MANTENIMENT DE PLANTACIONS
S’han completat i reposat les plantacions executades durant els darrers anys. S’han
empart tan espècies arbòries com arbustives autòctones, d’acord amb el Pla especial
de protecció i el Pla d’usos i gestió (projecte 4 i 5), per tal de què actuïn de precursores
de la recuperació natural de les comunitats vegetals pròpies com boscos de ribera,
màquia de garric i carrascar. Específicament s’ha continuat amb el pla de substitució
dels peus d’àlbers, subespècie boleana, per l’autòctona alba alba iniciat en anys
anteriors. La finalitat és afavorir la diversitat d’ambients, crear zones d’ombres per als
visitants, potenciar zones d’alimentació, refugi i cria per a la fauna, així com millorar la
qualitat paisatgística de l’espai.
D’altra banda, s’ha continuat amb les tasques de plantació a l’entorn del nou itinerari
per la banda nord. La finalitat és crear apantallament visual en aquells punts més
7
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propensos a pertorbar la tranquil•litat de la fauna. S’han utilitzat principalment
espècies com el tamariu i salzes. La font dels peus a plantats i ha replantar han sigut
peus joves espontanis que apareixen arreu de l’espai, rebrots i/o esqueixos d’àlbers
(Populus alba), freixes (Fraxinus angustifolia) i altres espècies de ribera recollits i
seleccionats a l’entorn de l’espai natural.

2.4. ADEQUACIÓ DE CAL SINÉN
Durant l’any 2017, a través d’un ajut del Pla de Foment del Territorial del Turisme del
Departament d’Empresa i Ocupació preveia executar una fase d’obres a cal Sinén
que permetís completar els acabats d’obra, les instal•lacions elèctriques i part de
climatització. Aquesta fase havia de finaliotzar les actuacions abans del 31 de
setembre de 2017, però és va demanar una pròrroga que van concedir-nos fins el dia
31 de març de 2018. Això va permetre completar i a curt plaç, per tant durant el mes
de març de 2018, es posarà en funcionament la part de centre d’interpretació de
l’estany, i així millorar el recurs turístic que suposa tant l’estany com cal Sinén.
Actualment l’equipament funciona com a centre d’informació i punt de venda de
productes locals. També es troben operatius els espais que recreen l’antiga cuina, el
rebost i el menjador que en conjunt permeten exposar amb atractiu com era la vida a
l’antiga masia vinculada a l’estany. L’espai de menjador acull una exposició
permanent sobre la recuperació de l’estany i un taller per realitzar activitats
d’interpretació ambiental.
8
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Vista panoràmica des del mirador de Cal Sinén

3. SEGUIMENT ECOLÒGIC
3.1. Ornitofauna


Informe de seguiment ornitològic 2017 d’EGRELL

En termes generals, el 2017 ha estat una mica millor que anys anteriors. El 2017 s’ha
detectat 5 noves espècies a l’estany d’Ivars i Vila-sana, assolint ja la xifra de 256 des de
la recuperació.
D’aquestes, 117 estan lligades als ambients aquàtics. Així mateix, el nombre total
d’espècies amb indicis de cria probable o segura en el període 2005- 2017 es manté
en 76, de les quals 31 són aquàtiques.
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Taula 1: Evolució del nombre d'espècies detectades i espècies reproductores
a l'estany d'Ivars i Vila-sana

2005-2017
total espècies

256

total espècies amb reproducció probable o segura

76

total espècies amb reproducció possible

14

total espècies amb indicis de cria

90

total espècies aquàtiques

117

espècies aquàtiques amb reprod. prob. o segura

31

espècies aquàtiques amb reproducció possible

5

total espècies aquàtiques amb indicis de cria

36

Al blog http://faunaestanyivarsivilasana.blogspot.com.es/ es pot trobar un resum
detallat de les observacions i censos de cada un dels mesos de l'any.

Repicatalons petit (Emberiza pusilla)
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4. PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA D’ESTANY
Dins del projecte d’introducció de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) a l’estany d’Ivars i Vilasana, els nens i nenes que van participar a la setmana natural de l’estany van poder alliberar 5
exemplars més d’aquests quelonis. Concretament, 3 mascles i 2 femelles, per a continuar així
potenciant la població d’aquesta espècie protegida i amb alt risc d’extinció a Catalunya.
Aquest reforç es fa en el marc del projecte d’introducció d’aquesta espècie a l’estany d’Ivars i
Vila-sana gràcies a un projecte que va iniciar-se l’any 2010 en què col•laboren el Consorci
del’Estany d’Ivars i Vila-sana, la Fundació Catalunya- La Pedrera, el Centre de Recuperació
d’Amfibisi Rèptils de Catalunya (CRARC) i la Universitat de Lleida (UdL) per a contribuir a
minimitzar la pressió del factor extinció sobre les tortugues d’estany a través de l’assoliment
d’una població estable en un hàbitat que és considerat com a prioritari per a la seva
conservació. En aquesta ocasió l’alliberament es va fer per primera vegada directament a
l’estany després que s’hagi comprovat que els exemplars introduïts anteriorment a la bassa
d’aclimatació s’havien adaptat bé .
Des de l’inici el 2010, en total s’han alliberat una trentena d’exemplars a l’estany d’Ivarsi Vilasana. Totes procedeixen del CRARC i han estat seleccionades genèticament per assegurar que
es tracta de la mateixa subespècie i que és l’adequada per aquest territori

Imatge del moment d’alliberament de les tortugues d’estany

Des que va començar el projecte, s’han fet treballs de radioseguiment i de re captura
d’exemplars alliberats anteriorment amb trampes per a comprovar-ne l’evolució. S’ha
constatat que els individus mostren una bona adaptació i un augment molt significatiu
11

Memòria d’actuació del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana (2017)

del seu pes i mida. Per exemple, un dels exemplars alliberat l’any 2012 amb un pes de
113 grams va ser recapturat un any després amb un pes de 279 grams i recapturat el
2014 amb un pes de 360 grams. En un altre cas, un exemplar alliberat l’any 2013 amb
un pes de 201 grams es va recapturar el 2014 i pesava 320 grams.
La troballa d’una cria de tortuga d’estany (Emys orbicularis) a ha constatat la primera
reproducció d’aquesta espècie, protegida i en alt risc d’extinció, des que és objecte
d’un projecte de reintroducció a l’espai.
Aquesta troballa, a tocar de l’estany i per part d’una visitant, confirma que l’espècie
aquàtica s’està adaptant bé a l’espai natural.
El projecte d’introducció de la tortuga d’estany a l’estany d’Ivars i Vila-sana compta
amb un pressupost de 580 euros per a aquest any, que financen la Fundació
Catalunya-La Pedrera i el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. El projecte també ha
comportat la instal·lació de diferents trampes per capturar tortugues no autòctones,
com són les tortugues de Florida. A l’estany pràcticament no n’hi ha, però s’intenta
que no prosperin retirant les que es puguin trobar.

Cría de tortuga d’estany
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5. DIVULGACIÓ, SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL I PROMOCIÓ DE L’ESTANY
5.1. Atenció de visitants i altres serveis
Durant l’any 2017 l’estany d’Ivars i Vila-sana s’estima que ha rebut una xifra equivalent
de l’orde d’almenys 40.000 visitants, que es correspon amb les dades dels últims d’anys.
Cal tenir en compte però que no es disposa de comptatges precisos atès que
l’entrada i sortida a l’espai pot ser com a mínim per tres llocs diferents, i que sempre no
disposen de personal en servei. Pel que fa cal Sinén sí que es disposa de dades
concretes atès que el centre ha estat obert tots els caps de setmanes i festius amb un
total de 5.341 visitants comptabilitzats.
Es constata que després de les xifres inicials de creixement de visitants arran de l’efecte
inicial de novetat, l’estany ha entrat en una fase de consolidació també en aquest
aspecte. Es consolida així una xifra de visitants en què en moltes ocasions es tracta
d’una segona o tercera visita, excepte els que visiten l’estany més habitualment. El
que mostra també un nombre creixent és la diversitat i quantitat d’activitats que s’hi
fan al llarg de l’any. Pel que fa a visites guiades, durant l’any 2017 se’n van fer 43, amb
un total de 1.636 persones ateses, aproximadament la meitat corresponen a escoles. A
banda de l’atenció i informació de visitants s’ofereixen altres serveis com lloguer de
binocles i bicicletes, venda de begudes, de llibres i material divulgatius. Els ingressos
corresponents als lloguers d’aquests serveis i les vendes i del serveis d’activitats i visites
guiades són 7.149,50 euros.
Pel que fa al punt de venda de productes locals de cal Sinén, el total de les vendes del
conjunt de l’any va ascendir a 2.140,48 €.

El punt de venda de productes locals de cal Sinén és un nou servei associat al centre d’informació.
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5.2. Difusió i divulgació
Durant l’any 2017 el Consorci ha vingut impulsant diferents accions de difusió i
divulgació de l’estany. L’objectiu és donar a conèixer la realitat d’aquest espai, els
seus valors naturals i paisatgístics, i alhora promocionar els diferents serveis i
equipaments que s’hi poden trobar. Entre altres accions es pot destacar:
-

Manteniment de la web de l’estany (www.estanyivarsvilasana.cat), del Facebook
de

l’estany

http://www.facebook.com/estanyivarsvilasana,

(https://twitter.com/estanyIvarsVila)

i

Twitter
Instagram

(https://www.instagram.com/estanyivarsvilasana/). Actualització periòdica de les
notícies, destacats i continguts del web i de les xarxes socials. Pel que fa la xarxa
social del Facebook, després de perdre el perfil l’any 2016 amb més de 4.000
seguidors, actualment amb el nou perfil ja es compta amb més de 1.000 contactes,
Instagram amb 1.330 seguidors, mentre que el perfil @estanyIvarsVilasana al Twitter,
compta amb de 1.071 seguidors. Ha esdevingut un important canal de
comunicació i participació sobre notícies, esdeveniments, suggeriments, etc.
-

Concurs fotogràfic per al calendari 2017. Es tracta d’una iniciativa que s’ha
realitzat per quart any i que ha continuat rebent molt bona acceptació. Fins a 119
imatges de 36 participants han estat la base sobre la que el jurat ha tingut que
elegir les 12 millors fotos, una per cada mes que il·lustren el calendari de l’any 2017.
Posteriorment, a través de la xarxa (web, Instagram, Twiter i Facebook) i correu
electrònic s’han obert les votacions per elegir les cinc millors instantànies sobre
l’estany. En aquesta votació han participat centenars de persones diferents.
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-

Recull fotogràfic sobre l’evolució ecològica i paisatgística, així com l’ús públic a
l’estany.

-

Participació a la fira de St. Josep de Mollerussa, compartir estand amb el Patronat
de Turisme del Pla d’Urgell.

-

Participació a la Fira de l’estany d’Ivars d’Urgell (1 i 2 d’abril)

-

Participació en jornades, cursos i conferències: xerrada a l’escola M. de Déu de
l’Horta d’Ivars, etc.

-

Amb l’escola M. De Déu de l’Horta d’Ivars, anellament de polls de cigonya.

5.3. Programa d’activitats
Des de l’any 2008, el Consorci de l’estany i Vila-sana organitza i difon semestralment un
programa d’activitats amb l’objectiu de dinamitzar l’ús social de l’estany i difondre’n
els valors naturals. Aquestes activitats, relacionades principalment amb la descoberta,
l’esport, el coneixement naturalístic i l’oci, contribueixen a la divulgació dels valors de
l’espai i el interès d’un públic cada cop més nombrós i divers. Durant el 2017 s’han
realitzat una vintena d’activitats, de les quals 13 han estat organitzades pel Consorci
de l’estany d’Ivars i Vila-sana i la resta, pels ajuntaments i entitats diverses. Les activitats
es plantegen cadascuna des d’un punt de vista d’equilibri entre els ingressos i les
despeses, de manera que per l’any 2017 el total d’ingressos per aquest concepte és
de 807,00 euros.
Un resum de les activitats organitzades pel consorci durant el 2017 seria:
CENS D’OCELLS AQUÀTICS
21 de gener
Sortida i taller
Hora i lloc: de 9 h. a 12 h. (zona d’arribada TM d’Ivars d’Urgell) i de 16 h. a 18 h. (zona d’arribada
TM Vila-sana)
Organitza: EGRELL
Col-labora: EGRELL i Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Informació: 973-7111313// estany@plaurgell.cat
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a la web de l’estany.
Participants: 12
Descripció: s’acompanya als membres d’EGRELL en el cens per diferents punts de l’estany.
Motivació: El cens s’integra dins el cens International Waterbird Census (IWC), que té com a
objectiu quantificar anualment el nombre d’aus aquàtiques(anàtides, limícoles, ardids, fotges,
etc.) que hivernen en més de 80 països d’Europa, Àsia i nord d’Àfrica.
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DIA MUNDIAL DE LES ZONES HUMIDES
5 de febrer
Tallers i mostres
Hora i lloc: de 10 a 12:30 h. Cal Sinén.
Organitza: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Informació: 973-7111313// estany@plaurgell.cat
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a la web de l’estany.
Participants: 41
Descripció: en aquesta edició es va plantar un plataner al pati de cal Sinén per tal de simbolitzar
la recuperació de la masia. Aquesta espècie és pròpia de moltes masies i de les banquetes
arbrades dels canals d’Urgell. També es va portar a terme amb la col·laboració dels Agents
Rurals l’alliberament de fauna procedent del centre de recuperació de Vallcalent,
concretament dos xoriguers i un morell caproig.
Motivació: Cada 2 de febrer es celebra la signatura del conveni de Ramsar (Iran,1971), tractat
internacional té per objecte la conservació i l’ús racional de les zones humides i dels seus
recursos.
IOGA
1er dissabte de cada mes (d’abril a setembre)
Sessió pràctica de Ioga
Hora i lloc: 10 h—Punt d’informació de Vila-sana.
Organitza: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Preu: 5 € - Inscripció prèvia: https://goo.gl/Z3Uz5R
Participants: 34
Descripció: Pren-te un descans, respira i re connectat amb la naturalesa. Ioga a l’aire lliure.
Motivació: oferir un recurs i una activitat de Ioga a l’aire lliure en un entorn en calma i de bellesa
natural.
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RUTA ORNITOLÒGICA
4 de març, 8 d’abril, 20 de maig, 18 de juny, 9 de setembre
Sortida pràctica.
Hora i lloc: 9 h—Punt d’informació de Vila-sana..
Preu: 5 € - Inscripció prèvia: https://goo.gl/5YmUUp
Participants: 37
Descripció: Sortides per observar i conèixer els ocells.
Motivació: donar a conèixer els ocells i l’entorn de l’espai.
DIA DE L’ESTANY I MOSTRA GASTRONÒMICA
2 d’abril
Tallers i mostres
Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana
Participants: 300
Preu: gratuït, excepte els tastos de la mostra de cuina
Descripció: El Dia de l’Estany aplega tradicionalment centenars de visitants, que participen en
diverses activitats a l’entorn de la llacuna. Aquesta edició 2017 ha destacat també pels més de
300 tastos servits a la Mostra de la cuina d’estany, que aquest any estava dedicada a la pera.
El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana va iniciar la celebració del desè aniversari de l’inici de
l’ompliment de l’estany amb la commemoració del Dia de l’estany i una plantada simbòlica
d’arbres. Per a recordar que, deu anys enrere, van entrar les primeres aigües a inundar les terres,
els membres del Consorci, juntament amb nens i nenes de deu anys dels pobles d’Ivars d’ Urgell i
de Vila-sana, van plantar deu freixes.
Durant la jornada es va destacar la consolidació de l’espai natural, al llarg d’aquest període, així
com la importància de l’estany com a atractiu turístic i com a dinamitzador de l’economia del
territori, ja que ha rebut 350.000 visitants en deu anys.
D’altra banda, també es va donar el punt d’inici a la campanya coneix cal Sinén i aporta el teu
re-cor. La iniciativa pretén donar a conèixer com era la vida a l’antic estany i a la masia de cal
Sinén i, alhora, permetrà fer una crida a qui vulgui cedir peces, estris de cuina, aixovar i materials
antics relacionats amb la vida rural i a pagès de principis del segle passat.
El Dia de l’Estany també s’incloïa dins els actes del cap de setmana de la Fira d’Estany que
organitza l’ajuntament d’Ivars d’Urgell al llarg de tot el cap de setmana.
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TALLER DE CAIXES NIU PER MALLERENGUES
13 de maig
Taller teòric i pràctic
Lloc : Cal Sinén
Organitza: Espais naturals de ponent.
Preu: 5 €. Inscripció prèvia: http://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/
Participants: 8
Descripció: Taller realitzat per l’associació Leader de Ponent, amb la col·laboració del Consorci.
Realització de nius amb bova, material del propi estany i col·locació dels nius a la zona del
canyissar de depuració.
Motivació: donar a conèixer la importància de l’espècie Mallerenga de Bigotis, com a ocell en
estat vulnerable i per propiciar la seva zona de nidificació.
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TAST DE CERVESA ARTESANA
14 i 21 de maig
Maridatges amb formatges i melmelades
Hora i lloc: 10 h—Cal Sinén.
Organitza: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Col·labora: Cervesa Matoll i Ponent.
Preu: 6 € per persona. Inscripcions: www.estanyivarsvilasana.cat
Participants: 17
Descripció: tast de cervesa artesana i altres productes locals.
Motivació: donar a conèixer la diversitat de productors locals de la zona de Ponent.
VI VOLTA SOLIDÀRIA A L’ESTANY
28 de maig
Marxa solidària no competitiva amb suport a AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer)Lloc i hora: 10 h. Cal Sinén.
Organitza: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Col-labora: AECC.
Activitat gratuïta (donatiu) i sense inscripció prèvia. 6 € amb samarreta.
Descripció: activitat solidària que aquesta edició es va realitzar de suport a l’Associació
Espanyola Contra el Càncer. Els participants que al moment d’inscripció pagaven un donatiu
voluntari o amb la samarreta (6€) van entrar en el sorteig d’un obsequi de productes i serveis de
les empreses col·laboradores. Amb un total de 500 participants-.
Motivació: fer una marxa o volta solidària a l’entorn de l’estany no competitiva per col·laborar
en un causa o projecte concret.
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TALLER D’ESTIMAOCELLS
4 de juny.
Taller de manualitats.
Hora i lloc: 10 h—Cal Sinén.
Organitza: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Col·labora: La Caseta de l’òliba.
Preu: a confirmar. Inscripcions: www.estanyivarsvilasana.cat
Participants: 7
Descripció i motivació: Projecte de biodiversitat donat que afavoreixen la nidificació d'ocells
protegits. Projecte de comunitat ja que cada estimaocell representa una família o grup de la
comunitat, o tot un poble. Projecte de respecte ambiental i de reciclatge ja que tota la roba,
fusta i menjadores que s'utilitza estan fetes amb material reciclat.
Els estimaocells són bonics, són humans i són artístics, per tant és un projecte d'art al territori.

MARIDATGE DE POESIA, MÚSICA I VI.
17 de juny
Hora i lloc: 20.30 h—Cal Sinén.
Organitza: Espais natural de ponent.
Preu: 3 €. Inscripció prèvia: http://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/
Participants: 28
Descripció: Taller realitzat per l’associació Leader de Ponent, amb la col·laboració del Consorci.
Activitat lúdico-cultural en que la essència és la posta de sol, el paisatge, el bon ambient, la
música i els productes de proximitat.
Motivació: donar a conèixer l’espai en una franja horària diferent i oferir un producte alternatiu a
la fauna i flora.
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SETMANA NATURAL PER A JOVES
Del 26 de juny al 7 de juliol
Tallers i activitats
Hora i lloc: segons programa.
Organitza: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Preu: 65 €. Inscripcions: www.estanyivarsvilasana.cat
Participants: 38
Descripció: Al llarg de dos torns -un per setmana- es combinen les activitats de lleure amb
l’aprenentatge i ofereix, als joves de entre 7 i 12 anys, l’oportunitat d’experimentar amb experts
del món dels animals, les plantes, l’astronomia, les manualitats o els esports d’aventura.
Motivació: despertar el interès dels mes joves per la natura.
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HAPPY ANIVERSARI CAVALL BOIRA
8 de juliol.
Festa d’aniversari
Hora i lloc: 18 h—Cal Sinén.
Organitza: Club de la Boira i Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Preu: Regal / donatiu solidari.
Inscripcions: bit.ly/cavallboira
Participants: 12
Descripció: Jocs de cucanya, tallers, pastís d’aniversari, visites al Boira Senill, servei de bar amb
beguda i menjar, música, decoració d’aniversari i moltes coses més…
Motivació: diversificació de l’oferta d’activitats.
NIT D'ASTRONOMIA
28 de juliol.
Taller d’observació d’astres
Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana
Participants: 56
Preu: 3 €
Descripció: l’aficionat a l’astronomia, Roman Florensa es va fer una presentació sobre “un viatge
planetari, sobre la descoberta dels planetes més curiosos”.. Seguidament es va fer observació
astronòmica amb telescopis. Enguany per primera vegada l’activitat es va fer al costat de cal
Sinén.
Motivació: apropar l’astronomia i fer una pràctica en un entorn atractiu.
SORTIDA BOTÀNICA A L’ESTANY I ALS COLADORS DE BOLDÚ
27 d’agost
Sortida / taller
Hora i lloc: 10 h - Cal Sinén.
Organitza: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Participants: 20
Preu: 5 € - Inscripció prèvia.
Descripció: Presentació i introducció a la flora i vegetació de l’estany d’Ivars i Vila-sana i les
terres salines de Montsuar i els Coladors, visita a les parcel·les de Montsuar i l’antic abocador
d’Ivars d’Urgell i recorregut per l’estany d’Ivars i Vila-sana.
Motivació: descobrir i apropar el coneixement bàsic de la flora de l’estany d’Ivars i Vila-sana i el
seu entorn.
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NIT DELS RATPENATS
16 de setembre
Tallers i activitats de descoberta
Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana / Centre Tecnològic Forestal de Catalunya / Museu de
Granollers / EGRELL
Participants: 19
Preu: 3 €
Descripció: Cada any, durant l’estiu, s’organitzen a tot Europa diverses activitats per tal de donar
a conèixer els ratpenats, en el que s’anomena la Bat Night. Durant l’activitat es van observar
alguns exemplars que resideixen en algunes de les caixes niu instal·lades a l’estany. Fermí Sort del
CTFC van fer una xerrada sobre les característiques i biologia d’aquests mamífers i es va fer una
demostració de la tècnica de seguiment i estudi amb ultrasons des de l’embarcador de Vilasana.
Motivació: descobrir i apropar el coneixement d’aquest mamífers tan interessants.

DIA MUNDIAL DELS OCELLS
7 i 8 d’octubre
Taller d’ornitologia i mostra d’anellament
Lloc i hora: 9 h—Estany d’Ivars i Vila-sana
Organitza: EGRELL i Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Col·labora: La Sabina, centre de fauna de Vallcalent.
Informació: 973-7111313// estany@plaurgell.cat
Activitats gratuïtes.
Participants: 35
Descripció: al llarg del cap de setmana es van programa activitats com guiatges ornitològics i
observació d’esplugabous, mostres d’anellament al canyissar i al bosc de ribera i una exposició
sobre l’avifauna dels secans a cal Sinén. L’activitat s’organitza i es coordina amb EGRELL que ve
realitzant tasques de seguiment ornitològic a l’estany d’ençà de la seva recuperació.
Motivació: celebrar el dia mundial dels ocells per tal de sensibilitzar sobre la importància de la
seva conservació
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TALLER DE SEGUIMENT DE PETITS MAMÍFERS
5 de novembre
Seguiment de petits mamífers (SEMICE)
Organitza: EGRELL
Col-labora: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Informació: 973-7111313// estany@plaurgell.cat
Preu: 3 € per persona
Participants: 5
Descripció: amb la referència del programa SEMICE, de seguiment de petits mamífers, i de la mà
de Fermí Sort, i voluntaris de l’estany es va realitzar un taller per conèixer i identificar els diversos
mamífers de mida que habiten a l’estany. Es van col·locar el dia abans diverses trampes i es van
trobar i conèixer les diferències entre ratolí de bosc, ratolí mediterrani, musaranya nana,
musaranya comuna, rata d’aigua, etc.
Motivació: aproximar-se al coneixement d’aquest grup faunístic que es considera indicador de
la qualitat del medi i en general és força desconeguda la seva diversitat específica.

IX VOLTA ATLÈTICA A L’ESTANY
12 de novembre
Cursa atlètica.
Organitza: Club atlètic Ivars (CAI)
Col-labora: Ajuntament d’Ivars
Informació i inscripcions: http://atletismeivars.blogspot.com
Descripció: Dues curses, una de 10 km que parteix del centre d’Ivars fent una volta complerta a
l’estany –entrant per cal Sinén- i una de 5 km que partia de l’embarcador de Vila-sana i amb
final a Ivars. La jornada va transcorre en normalitat i en un ambient festiu i molt participatiu.
Motivació: esport i lleure a l’entorn de l’estany.
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Imatge de la volta atlètica a l’estany al seu pas a prop de cal Sinén
CAL VALLS, UNA EXPERIÈNCIA ECOLÒGICA AL PLA.
3 de desembre
Lloc: Cal Sinén
Organitza: Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Informació: 973-7111313// estany@plaurgell.cat
Preu: 3 € per persona.
Participants: 24
Descripció: tast de productes locals de la comarca.
Motivació: donar a conèixer productors locals i aliments saludables.

5.4. Pesca
Aquesta activitat es troba regulada per un Pla tècnic de gestió piscícola i d’acord
amb la Resolució anual del DAMM, es preveu que l’activitat es pot portar a terme en
tres sectors delimitats com a Zones de Pesca Controlada (ZPC), mentre que la resta de
l’estany es considera Refugi de Pesca. El pla estableix un nombre màxim de permisos
de pesca diaris, els dies de pesca i la condició de què les espècies al·lòctones, inclosa
la carpa, s’hagin de sacrificar. Segons informació del DAAM, que és qui expedeix els
permisos de pesca en les ZPC, durant l’any 2015 s’han emès 476 permisos per un dia
de pesca a l’estany i 10 permisos anuals.
D’altra banda, atès que darrerament ha augmentat molt la proliferació de residus a les
zones de pesca i el furtivisme, especialment d’ençà de l’obertura de la nova zona de
l’escollera, a través d’un acord amb les societats de caçadors i el Consell General del
Consorci, s’ha sol·licitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi
25

Memòria d’actuació del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana (2017)

Natural la modificació del Pla Tècnic de Gestió Piscícola per tal de restringir la pesca
en aquesta zona de l’escollera i habilitar la zona de l’embarcador d’Ivars. Alhora
s’intensificarà la vigilància per part dels Agents Rurals, les tasques informatives i
s’arribarà acords amb l’associació de pesca local per tal que pugui efectuar
puntualment i de forma extraordinària jornades de pesca a l’estany. Per aquest darrer
aspecte es tramitarà davant del departament la petició corresponen i s’organitzarà
aquestes jornades per tal que no interfereixin amb la gestió i conservació de l’estany.

6. GESTIÓ ECOLÒGICA I ORDENACIÓ D’USOS

Durant l’any 2017 es va continuar aplicant les mesures, estratègies i projectes d’acord
amb Pla d’usos i gestió de l’estany pel que fa als aspectes de millora ecològica.
Aquestes actuacions tenen per objectiu millorar la qualitat ecològica i paisatgística de
l’espai a traves d’actuacions que afavoreixen la diversitat d’espècies, la millora de les
comunitats i poblacions així com la qualitat paisatgística. Entre aquestes actuacions
trobaríem: la gestió i control de les zones de pastura dels cavalls, la millora de les
basses per amfibis (naturalització), la creació de talussos per afavorir la nidificació
d’espècies com els abellerols, col•locació de refugis, troncs i posadors per als ocells i
altres espècies de fauna en zones amb aigües somes, etc. en part descrites en
l’apartat d’obres i treballs.
D’altra banda, també es van dur a terme actuacions de desbrossa, eliminació de
plantes al•lòctones i invasores, d’espècies ruderals i nitròfiles, etc. L’objectiu era facilitar
la progressiva naturalització de les parcel•les que conformen la zona natural perifèrica
i afavorir la recuperació de comunitats pròpies com bosc de ribera, màquia de garric,
carrascar i prats secs. Quan a l’illa principal es va continuar controlant a través de la
sega i crema de la vegetació per tal de potenciar la nidificació de la colònia de
gavines rialleres i evitar l’efecte predador de rosegadors.
Pel que fa a la caça es va realitzar un control sobre la presència d’espècies
cinegètiques a l’àmbit de l’estany, i en el cas del senglar, es va valorar d’acord amb
els agents rurals, la conveniència de fer alguna batuda durant el període hivernal. Pel
que fa al conill i com que es van continuar observant danys a l’agricultura derivats
d’una població massa elevada de l’espècie es va decidir realizar sol•licituts per a
permisos especials de control i així efectuar tant amb els agents rurals com amb els
caçadors de les societats locals, batudes periòdiques.
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Pel que fa a la pesca, es va continuar vetllant perquè les pràctqiues seguíssin els criteris
establerts en el pla tècnic i la resolució anual del DAAM. El plantejament de l’activitat
es basa en permetre la pesca, en part com a recuperació d’una activitat tradicional
de l’antic estany, però regulant efectivament les espècies que es puguin pescar
(al•lòctones amb mort –inclosa la carpa- i autòctones sense mort), així com el nombre
de dies i el número de pescadors per tal que no entrin en conflicte ja sigui amb altres
activitats, com les passejades en barca, o perjudiquin el caràcter tranquil de l’espai
(tant per la fauna com per la resta de visitants). Les societats de pesca van poder
sol•licitar permisos especials per a jornades puntuals que es tramiten davant de Medi
Natural.
D’altra banda, s’han dut a terme la recollida de dades de l’estació meterològica, el
limnígraf i els cabalímetres de sortida. En conjunt es prenen dades en continuo de
temperatura, nivell de l’aigua, evaporació, pluviometria i cabals de sortida. Aquesta
informació es relacionarà directament amb els treballs de seguiment limnològic, del
sistema natural i de projectes com el de millora d’hàbitats i control d’espècies
invasores.

7. ATENCIÓ DE VISITANTS I ALTRES SERVEIS

L’àrea d’atenció de visitants duu a terme les tasques d’informació i guiatge organitzat
per a escoles o altres grups. En el cas dels centres educatius es disposa de propostes
didàctiques relacionades amb la descoberta de l’estany i adaptats a les diverses
edats. D’altra banda, les casetes de fusta o punts d’informació situats a cadascun dels
dos aparcaments ofereixen el servei d’atenció de visitants, especialment el cap de
setmana. En aquest punts d’informació, a la vegada es recull informació sobre les
característiques dels visitants a través d’enquestes de valoració que es realitzen
regularment, així com un control del nombre de visitants i de la procedència d’aquells
que sol•liciten informació. Altrament, s’ofereix un servei de lloguer de bicicletes,
binocles, venda de productes relacionats amb l’estany (llibres, samarretes, punts de
llibre, pòsters...) i servei de venda d’aigua i refrescos.
Per a l’any 2017 s’ha mantingut el cobrament del servei de visites guiades a grups
organitzats. D’altra banda, atès l’ordenança reguladora de les activitats
d’acompanyament i realització de fotografia i vídeo s’ha dut a terme els
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acompanyaments a hides o amagatalls que es van sol•licitar, així com els usos
d’imatge com anuncis publicitaris i gravacions amb finalitats comercials.

© Jordi Bas

8. MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS

El Consorci disposa d’un magatzem per a eines, reparacions i arranjament
d’equipaments situat a l’extrem sud-oest de l’estany.
S’han continuat efectuant les tasques de manteniment i vigilància, d’acord amb el
contracte vigent amb l’empresa especialitzada. S’ha garantit disposar de presència
regular i diària, de com a mínim un tècnic a mitja jornada a través del contracte de
serveis regular. D’altra banda, també es va continuar establint nous contractes de
formació i en pràctiques per a estudiants per tal de treballar en suport a les tasques de
manteniment, així com d’atenció de visitants.

28

Memòria d’actuació del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana (2017)

9. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA I PERSONAL LABORAL
Quant a les tasques d’administració i d’intervenció, s’han coordinat des dels serveis
propis del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en el marc d’un conveni vigent entre el
Consell i el Consorci de l’Estany.
La direcció tècnica del consorci que coordinava els aspectes tècnics del Consorci a
través d’una assistència externa, va deixar de ser operativa el dia 31 de juny de 2017,
així doncs la figura del gestor acuralment no existeix, i realment és una manca gran pel
que fa al departament de gestió ecològica, ja que les tasques principals eren
l’elaboració d’informes i propostes, el desenvolupament del Pla d’usos i gestió, la
promoció i difusió, la coordinació de l’àrea de manteniment i la millora ecològica, així
com l’ordenació de l’ús públic i la coordinació del personal vinculat atenció de
visitants.
El manteniment d’equipaments, els treballs de gestió forestal i de jardineria, la neteja,
el maneig dels cavalls i les cabres per control de vegetació i el manteniment general
va a càrrec d’una assistència externa a través d’una empresa especialitzada.
En conjunt, per tal de fer front a les necessitats de treballs, i d’acord amb les previsions
pressupostàries per al 2017, a banda del servei extern de vigilància i manteniment, el
personal del consorci va estar format per:
•

Tècnic responsable de l’àrea d’informació, promoció i atenció de visitants.

•

Tècnic en guiatge de grups, atenció i informació de visitants.

10. ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

ÒRGANS DE GOVERN
Consell General
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació, Pesca i Medi Natural
Diputació de Lleida
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Ajuntament d’Ivars d’Urgell
Ajuntament de Vila-sana
Universitat de Lleida
Comissió Executiva
Un representant de cadascuna de les institucions del Consell General
El President
Sr. Josep M. Huguet Farré (gener-juliol) i Sr. Joan Trull i Borràs (agost-desembre).
Comissió d’Usos i Gestió
Representants de: Cambra agrària de Lleida, Assemblea d’Entitats Ecologistes
de Catalunya, Canal d’Urgell, Cooperativa d’Ivars d’Urgell, Associació St.
Miquel de Vallverd, Fundació Territori i Paisatge, Societat de Pescadors d’Ivars,
Societat de Pescadors de Vila-sana, Societat de caçadors d’Ivars, Societat de
caçadors de Vila-sana, Patronat de Turisme del Consell Comarcal del Pla
29

Memòria d’actuació del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana (2017)

d’Urgell, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Departament Tècnic de
Medi Ambient de la Diputació de Lleida, Tècnic del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i Tècnic d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Escola de Turisme
de la UdL.
Comissió de Seguiment Tècnic
Un representant de caire tècnic de cadascuna de les entitats del consell
general.
Consell Assessor
Responsables dels equips de seguiment ecològic a l’estany, tant de la
universitat com d’entitats especialitzades o de l’Obra Social de Catalunya
Caixa.
EQUIP DE GESTIÓ
Àrea de turisme i educació ambiental
Eva Reñé
Àrea d’informació i atenció de visitants
Eduard Ribes
Àrea d’intervenció i administració
Anna Areny (Secretari)
Pilar Casanova (Interventora)
Serveis administratius del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Àrea de vigilància i manteniment
Eudald Darbra
Mollerussa, 7 de març de 2018
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