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1.- INTRODUCCIÓ
Aquest document recull totes aquelles accions de difusió i notícies aparegudes a diversos
mitjans de comunicació relacionades amb les actuacions i esdeveniments d’especial
rellevància que s’han produït a relacionades amb el projecte Life EmysTer.
Aquest recull s’estructura de la següent manera:
En un primer apartat es tractaran les 4 principals accions i/o esdeveniments que han tingut lloc
aquest 2006. Aquestes són:
A) l’acabament i posada en funcionament del lloc web del Life (mitjans de setembre)
B) l’alliberament de tortugues (25-oct-06)
C) la xerrada sobre el projecte Life (31-oct-06)
D) Jornades sobre “Desenvolupament econòmic en espais naturals protegits” (17-nov-06)
Per a cada un d’ells apareix, en aquest dossier, tots els contactes que s’han fet, des dels
diferents comunicats de premsa enviats als diferents mitjans de comunicació, com altres
emails i trucades emeses en altres àmbits (institucions, població,...) i finalment és citen les
notícies publicades per a cadascun dels actes.
Posteriorment, en un segon apartat apareixeran altres informacions i accions, realitzades a
l’entorn del projecte Life, amb un menor impacte, però que també se n’han publicat alguns
articles.
I finalment, el recull de premsa s’acompanya d’un extens annex on apareixen les còpies de
totes les noticies publicades en la premsa escrita o emeses en televisió, i una còpia dels
emails enviats des de difusió, als diferents àmbits per a cadascuna de les accions dutes a
terme.
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2.- ACTUACIONS I ESDEVENIMENTS D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA

A) ACTIVACIÓ DE LA WEB DEL PROJECTE LIFE EMYSTER
A mitjans del mes de setembre la web del Life va entrar en activitat. Va penjar-se i activar-se de
manera que va passar a ser consultable a tothom.
Per aconseguir informar a la població local (de Torroella de Montgrí-l’Estaritit i Pals) l’existència
d’aquesta web és va informar a la premsa local, comarcal i provincial de l’existència d’aquesta
per tal de que en fessin difusió als diferents mitjans de comunicació (veure annex).
A més, cadascun dels municipis implicats, com d’altres institucions vinculades al projecte van
introduïr un link a la seva web que els portés a la web del projecte. Concretament el link
apareix a les següents pàgines:
WEB's amb el link de la web del Projecte Life
Les Basses d'en Coll www.bassesdencoll.com
Viquipèdia http://ca.wikipedia.org/wiki/Tortuga_d%27estany
Fundació Emys http://www.fundacioemys.com/website/projectes.asp
Pàgina Ajuntament Torroella
http://www.torroella.org/SiteResources/index.asp?docId=3410&MenuID=5502&seccio=2
Pàgina ajuntament Pals http://www.pals.es/

A més, la pàgina web s’ha donat d’alta en dos principals buscadors d’internet, el Google i
Yahoo. De tal manera que si es cerquen paraules tals com Life EmysTer, emys orbicularis, Baix
Ter, aiguamolls, tortuga d’estany, Life, Projecte Life, ambifis, Pals i Torroella, apareixerà la
pàgina del projecte.
Arrel de la difusió feta de la web, i la possibilitat que en ella s’hi dóna, a tot aquell que la
consulta, a estar informat de totes les novetats i activitats que es van produint a l’entorn del
projecte, s’han donat d’alta, en aquesta llista de distribució de novetats, un total (fins a
l’actualitat) de 27 persones.
Cal tenir en compte, però, que la difusió de la pàgina web no va ser un fet puntual dut a terme
en la seva posada en marxa sinó que és un procés que es va repetint, ja que en cadascun dels
emails que s’envien, donant a conèixer noves activitats, actuacions,... apareix la referència i el
link de la pàgina del projecte per tal de que puguin ampliar la informació. Fet que comporta
que el llistat, comentat amb anterioritat, vagi augmentant.

B) ALLIBERAMENT DE TORTUGUES
Dins les actuacions previstes en el programa del projecte life hi havia la construcció d’una
bassa per a la reintroducció de cries de tortugues, descendents dels darrers exemplars
capturats en aquesta zona al 1992, i que es trobaven en captivitat al Centre de Reproducció de
Tortugues de l’Albera.
A finals de setembre va finalitzar-se la construcció de la bassa, el mirador, situat al seu davant
per a la observació de les cries, i la tanca que envolta tot aquesta espai. Això va permetre que
el mes d’octubre ja es poguessin alliberar els primers exemplars d’Emys orbicularis a la bassa
de cria. I així va ser. El 25 d’octubre es va inaugurar aquest nou recinte (la bassa i l’observatori)
amb l’alliberament d’una vintena de cries de tortuga d’estany.
En l’acte hi van participar-hi les escoles de Torroella de Montgrí, l’Estartit i Pals. Els nens i
nenes van atendre a les explicacions que el personal del Centre de Reproducció de Tortugues
i de l’Escola taller, que van ensenya’ls-hi les diferències amb la tortuga de florida, van aprendre
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sobre el comportament, habitat, alimentació,... de la tortuga d’estany, i finalment van participar
activament en l’alliberament de les tortugues.

Per a donar conèixer aquesta actuació, es va convidar a la premsa local i supramunicipal, a
més d’informar a través de la web i d’un seguit d’emails (veure annex) a diferents institucions.
Aquest esdeveniment, va convertir-se en una notícia amb una gran repercussió mediàtica, i
van assistir en l’acte, a més de les escoles esmentades, un munt de periodistes de diferents
emissores de televisió i de premsa escrita. El resultat va ser l’aparició en els següents mitjans
de comunicació:
* TELEVISIÓ
Data

Televisió

25-oct-06 TV3

Programa
Telenotícies comarques

25-oct-06 TVE

Informatiu Migdia

25-oct-06 TV2

Informatiu Vespre

25-oct-06 TV Costa Brava

informatiu

25-oct-06 TV Nord (Figueres)

informatiu

27-oct-06 K33

InfoK

27-oct-06 TV Costa Brava

Reportatge

* PREMSA ESCRITA
Data

Diari

Titular

20-oct-06 Diari de Girona

"Alliberaran les primeres tortugues d'estany del projecte Life"

25-oct-06 www.telenoties.cat/pnoticies/ "Alliberen vint tortugues d'estany en una bassa de cria de Torroella de Montgrí
per reintroduir-les als aiguamolls del Baix Ter"
26-oct-06 El Punt

"Les tortugues tornen al Baix Ter"

26-oct-06 Diari de Girona
IM (Informació Municipal de
novembre Torroella

"Alliberen 20 tortugues d'estany perquè criïn al Baix Ter"
“Alliberem els primers exemplars de tortuga d’estany a la bassa de cria de la
depuradora”

10-des-06 El Punt

“Hiverns al fons de les basses”

C) XERRADA INFORMATIVA DEL PROJECTE
Al llarg de l’any estan previstes en el pla de difusió un seguit de xerrades per informar a la
població del seguiment del projecte. Aquest any se n’ha fet una a Torroella de Montgrí –
l’Estartit, el dimarts 31 d’octubre al Centre de Serveis de l’Estartit.
Per la difusió de l’acte es van elaborar uns targetons/flyers, concretament 300, per repartir
entre la població local de Torroella i Pals, i enviar a les institucions vinculades al projecte i a
d’altres vinculades al territori o a la temàtica. També es van editar 50 pòsters A3 per poder-ne
fer publicitat.
A més, es va informar, amb antelació, als mitjans de comunicació, perquè en poguessin fer
difusió a l’apartat d’“Agenda” dels diferents diaris; i alhora se’ls convidava a l’acte per tal de
que posteriorment en publiquessin alguna noticia.
Arrel del que es va comentar a la xerrada, l’endemà va aparèixer la següent notícia:
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Data

Diari

Titular

29-oct-06 Diari de Girona
1-nov-06 Diari de Girona

"Organitzen a l'Estartit una xerrada sobre el projecte "Life Emyster""
"El projecte Life té pendent adquirir 16 hectàrees per assolir l'extensió necessària"

D) JORNADES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC EN ESPAIS NATURALS PROTEGITS
El 17 de novembre es va dur a terme al Centre de Serveis de l’Estartit unes jornades sobre el
desenvolupament econòmic en espais naturals protegits.
Per la difusió de la jornada es van realitzar diferents accions:
1.- Impressió de 750 díptics i 300 pòsters A3 per fer-ne publicitat. 70 es feren arribar a
l’Associació de Masos de Torroella, donada la seva implicació amb les jornades. 150 es feren
arribar al DARP, ja que paral·lelament s’organitzaven unes jornades de closes a l’Alt Empordà,
i col·laboraven amb alguns aspectes. D’aquesta manera la difusió era més extensa. I els
restants, es repartiren entre els Ajuntament de Pals i Torroella, els quals van fer-ne difusió entre
la seva població.
2.- Penjada del material a la web del projecte (a l’apartat Agenda)
3.- Informar i invitar als diferents mitjans de comunicació
4.- Es va enviar el programa en digital, amb el link a la web a :
a) una llista de distribució, titulada “Territori” en la que estan donats d’alta professionals
relacionats amb la gestió del territori (geògrafs, ambientòlegs, biòlegs, urbanistes,...)
b) les persones que a través de la web s’han donat d’alta de la llista de distribució de la
difusió del Life
c) les institucions vinculades al projecte (Diputació de Girona, Consorci Costa Brava,
Generalitat de Catalunya,...)
El resultat va ser un total de 40 inscrits. A més de l’aparició en els diferents mitjans de
comunicació, per les jornades i altres declaracions fetes per l’alcalde de Torroella en la seva
intervenció, com a presentació, de les jornades:
* TELEVISIÓ
Data

Televisió

17-nov-06 Canal Costa Brava

Programa
Informatius

* PREMSA ESCRITA
Data

Diari

17-nov-06 El Punt (Agenda)

Titular
"Jornades LIFE. Estartit. Desenvolupament econòmic en espais naturals protegits"

18-nov-06 El Punt

"La llei del Parc Natural s'exposarà al públic d'aquí a uns dos mesos"

18-nov-06 Diari de Girona

"L'Estat invertirà 6 milions en la naturalització de la zona de la Pletera de l'Estartit"

18-nov-06 Diari de Girona

"L'Estat ja fa el projecte per eliminar el passeig de la Pletera, a l'Estartit"
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3.- ALTRES ACTUACIONS DE MENOR IMPACTE
Al llarg d’aquest any 2006 han aparegut altres notícies relacionades amb el projecte Life, com
de tasques que es van duent a terme i/o fites que es van aconseguint, entre d’altres. A
continuació es citen/detallen aquestes altres notícies publicades:
Data

Diari

Titular

29-març-06 Diari de Girona

"El Baix Empordà, al "National Geographic"

01-abr-06 National Geographic

"Complejos, diversos y numerosos". Gran Angular.

juliol/agost-06 IM (Informació Municipal de Torroella)

"Projecte Life-EmysTer"

24-set-06 El Punt (comarques Gironines)

"Dos càmpings de Torroella cedeixen 31ha per a la cria d'amfibis"

24-set-06 El Punt

"Les Basses d'en Coll"

25-set-06 El Punt (comarques Gironines)

"Dos càmpings donen 31ha per a la cria de tortugues a les maresmes del Baix Ter"

01-oct-06 Revista NAT

"Illes Medes, cada dia més pròximes al Massís del Montgrí"

01-oct-06 Diari de Girona

"Un projecte europeu recupera els aiguamolls del Baix Ter per reintroduir la tortuga d'estany"

31-oct-06 Diari de Girona

"Europa preguntarà pels efectes de la canalització en l'àmbit del projecte Life"

nov-des/06 Butlletí de Notícies de la ICHN
14-des-06 Diari de Girona

"EMYS. Butlletí del projecte europeu LIFE EMYSTER.
“La Diputació de Girona participa en la preservació natural de Pals, Ripoll i Torroella”
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ANNEX I: Recull de notícies aparegudes a la premsa
_____________________________________________________________________________________
-

Articles relacionats amb l’alliberament de tortugues d’estany a la bassa de cria.
(25/octubre/2006)
Articles relacionats amb la Xerrada del Life a Torroella (31/octubre/2006)
Articles relacionats amb les Jornades de “Desenvolupament econòmic en espais
naturals protegits (17/novembre/2006)
Altres articles apareguts a la premsa (per ordre cronològic)
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DIRECTOR: JORDI XARGAYÓ

PASSEIG GENERAL MENDOZA, 2 17002 GIRONA

TELÈFON: 972202066 FAX: 972202005

WWW.DIARIDEGIRONA.CAT

Diari de Girona
FUNDAT EL 1889

DIJOUS, 26 D’OCTUBRE DE 2006

NÚM. 20.187 PREU: 1 EURO

L’ALT EMPORDÀ

LA SELVA

EL BAIX EMPORDÀ

Urbanisme decideix avui si aprova la
rehabilitació del castell de Quermançó

Lloret aprovarà una moció contra l’entrada
de Santa Cristina al PEIN Pinya de Rosa

L’Audiéncia avala el dret de la plataforma
antiabocador de Cruïlles a criticar l’alcalde
PÀGINA 20

PÀGINA 15

PÀGINA 12

ÚLTIM DIA DE PUBLICACIÓ DE SONDEJOS DE LES ELECCIONS CATALANES

L’enquesta del CIS dóna entre
50 i 52 escons a CiU i 39 al PSC

SUPLEMENT ESPECIAL
INFORMACIÓ
DE TOTES LES
EMPRESES
GIRONINES
32 PÀGINES

» AVUI
SUPLEMENT ESPECIAL
DE 64 PÀGINES

■ El tripartit podria formar govern tot i que la
majoria es decanta per un acord entre CiU i PSC

DISTRIBUCIÓ D’ESCONS

Entre parèntesis el resultat del 2003

50-52
(42)

39
(46)

L’habitatge i la immigració són els dos
problemes que més preocupen els catalans
■

21
(23)

CiU

PÀGINES 42 I 43

INFRAESTRUCTURES

» DISSABTE

PSC

ERC

13-14
(15)

10-11

PP

ICV

(9)

FIRES
DE SANT
NARCÍS

» AVUI
UNA NOVA ENTREGA

L’ART DEL VI A CATALUNYA

TRIBUNALS

SUBHASTA

Les casernes
de Maçanet i
Agullana es
queden sense
comprador

Tordera preveu
que les obres de
desdoblament de
la N-II comencin
abans d’un any
L’alcalde es va felicitar ahir
per la decisió de Medi Ambient i va preveure l’inici d’obra per a l’any 2008. PÀGINA 14

La subhasta pública de les antigues casernes de la Guàrdia
Civil va quedar dimarts deserta. Des de l’Ajuntament d’Agullana s’ha intentat un acord
a un preu inferior i impediran
que es destinin a un ús que no
sigui social. PÀGINA 8

ENTREVISTA

Esports
Joan Saura
Candidat d’ICV

«Si tothom
hagués fet com
ICV, no estaríem
en campanya»

D. FACUSEH

ACUSATS. El Rambo ripollès i el còmplice que l’ajudava a amagar explosius, retratats ahir a l’Audiència de Girona.

BADALONA

1

El «Rambo de Ripoll» es presenta a
judici vestit de comandament militar

BARÇA

2

RAYO VALLECANO

1

ESPANYOL

1

PÀGINES 46 I 47

PÀGINES 58 I 59
PÀGINA 23

TORROELLA

PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS

CENTRE DE FORMACIÓ SOCIOSANITÀRIA

ANIOL RESCLOSA

Un dels 20 exemplars alliberats.

Alliberen 20
tortugues
d’estany perquè
criïn al Baix Ter
PÀGINA 18

RESULTATS COPA DEL REI

AUXILIAR DE GERIATRIA

MONITOR EN DISMINUÏTS

GIRONA
Inici: 16 d’octubre de 2006
Dilluns i dimecres: 15.30-19.30 h
PALAFRUGELL
Inici: 24 d’octubre de 2006
Dimarts i dijous: 9-13 h o 15.30-19.30 h
FIGUERES
Inici: 17 d’octubre de 2006
Dimarts i dijous: 15.30-19.30 h

GIRONA
Inici: 31 d’octubre de 2006
Dimarts i dijous: 15.30-19.30 h

CEPFO GIRONA
C/ Valladolid, 10 ent. 2a
Tel. 972 40 00 81

www.sersaonline.com

CEPFO PALAFRUGELL
C/ Martí Jordi Frigola, 38-39
Tel. 972 30 11 12

CEPFO FIGUERES
C/ Nou, 29
Tel. 972 67 04 09

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

IM NÚM. 121 · JULIOL-AGOST 2006

Projecte Life-Emyster

La platja
"provarem d'alçar en la sorra
el palau perillós dels nostres somnis"
Salvador Espriu
Durant l'estiu, les platges es converteixen en un dels principals espais públics del municipi. Un gran espai a l'aire lliure
que entre tots hem de saber conservar.

Per conèixer les evolucions
d’aquest projecte europeu que
té per objectiu recuperar els
ambifibis i la tortuga d’estany
als aiguamolls del Baix Ter,
podeu consultar la pàgina web
http://www.lifeemyster.com

Sabies que...
La platja Gran i el passeig Marítim de l'Estartit han aconseguit aquest any 2006 els certificats de qualitat turística i
ambiental: ISO 9001:2000 i l' ISO14000: 2004 ?
Serveis municipals
Ajuntament
fax
Centre de Serveis de l'Estartit
fax
Oficina de Turisme
fax
Àrea de Cultura
fax

Reflexions vora el mar...
L'aigua del mar
L'aigua que utilitzem a terra quotidianament. Va a parar directament o indirectament al mar. Posem les coses fàcils a les
depuradores! A les dutxes de la platja no utilitzis sabó, l'aigua
va directament al mar.
La sorra no s'empassa la brutícia
Trobareu cendrers ecològics als locals de vigilància i als concessionaris. Feu ús dels contenidors de recollida selectiva i de les
papereres repartides al llarg de tota la platja.
Compte amb l'estat del mar
Mireu les banderes de salvament i tingueu-les en compte. Us
estalviareu més d'un ensurt! Compte amb les meduses...
Deixa de fer el gamba i protegeix la teva pell!
Això és el que ens diuen des de l'Associació Contra el Càncer.
Feu-los cas, saben el que diuen!
Gossos, pesca i acampada
La platja l'hem de poder gaudir tots. Els gossos no poden portar-se a la platja, la pesca pot practicar-se a partir de les 19 h
i l'acampada incontrolada no està permesa.

Pavelló poliesportiu
Punt klau
Ràdio Montgrí
Recaptació municipal
Oficina de Català
Servei de Control de Mosquits
Serveis Socials
Deixalleria i neteja
Llar de jubilats de l'Estartit
Llar de jubilats de Torroella de Montgrí
Promoció Econòmica i Comerç

972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
972
900
972
972
972

88
81
02
25
25
19
17
73
74
07
73
74
81
00
96
00
06
00
88
51

09
12
36
33
15
10
49
01
37
04
01
14
12
29
43
29
78
08
20
81

Urgències i Sanitat
Policia Local
Urgències
Urgències mèdiques
Consultori mèdic Torroella
- per concertar cita prèvia
Consultori mèdic l'Estartit
Ambulàncies
Mossos d’Esquadra
Bombers
Centre d’Emergències de Catalunya

972 75 01 49
fax 972 75 11 57
092
972 60 00 03
972 76 11 01
902 07 79 72
972 75 00 63
972 30 00 23
088
972 75 00 75
112

Equipaments docents
Escola bressol Mar i Cel
Escola Portitxol
Col·legi Guillem de Montgrí
IES Montgrí
Escola de Música
Escola d'Adults

972
972
972
972
972
972

75
75
75
75
76
75

19
14
72
92
00
51

17
47
72
42
87
44

972
972
972
972
fax 972

75
75
75
75
75

02
99
78
51
51

17
19
53
80
82

Equipaments culturals
Biblioteca de l'Estartit
Biblioteca de Torroella
Cinema Montgrí
Centre Cultural Can Quintana

Amb la col·laboració de:

Agenda 21

75
75
76
75
75
75
75
75
75
76
75
75
75
76
75
76
72
75
75
75

Ajuntament de
Torroella de Montgrí

ANNEX III: Imatges de les pàgines web amb link a la web i/o informació del projecte
_____________________________________________________________________________________
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