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1.- INTRODUCCIÓ

En aquest document s’hi recullen totes aquelles accions de difusió que s’han dut a terme al llarg
del 2007, com també les notícies aparegudes a diversos mitjans de comunicació relacionades
amb les actuacions i esdeveniments d’especial rellevància realitzats des del projecte Life
EmysTer.
Aquest recull s’estructura de la següent manera:
En un primer lloc es tracten les dues principals activitats que han tingut lloc el 2007:
A) la finalització de la creació de llacunes a Mas Pinell, i la seva inauguració amb el
corresponen alliberament de tortugues d’estany (Emys orbicularis) el 17 d’abril de 2007.
B) una bicicletada popular pel Baix Ter, i concretament per les zones amb majors
actuacions dins del projecte, per donar-les a conèixer entre la població, el 13 de maig de
2007.
Per a cada una d’elles apareixen, en el present dossier, els treballs de difusió duts a terme
(emails, edició de flyers, pòsters, etc.) tant amb els diferents mitjans de comunicació, com altres
emails enviats en altres àmbits (institucions, població,...); i finalment es citen les notícies
publicades per a cadascun dels actes.

En segon lloc es citen i comenten quatre reportatges, de caràcter més general, que s’han
realitzat sobre el projecte Life EmysTer.
A) “La tortuga d’estany torna al Ter Vell”. Revista NAT, abril del 2007.
B) “Els 4 grans àmbits d’actuació del projecte Life al Baix Ter”. La PROA. Diari del Baix
Empordà. Del 24 d’abril al 7 de maig del 2007.
C) “La tortuga d’estany (Emys orbicularis). De la quasi extinció a la recuperació” (1a i 2a
part) al Butlletí de l’IAEDEN (Institució AltEmpordanesa per a la Defensa i Estudi de la
Natura). Primavera i Estiu del 2007.
D) “Recuperació dels aiguamolls del Baix Ter. Al Baix Empordà torna a acollir tortugues
d’estany”. Programa “el Medi Ambient” de Televisió de Catalunya, el maig de 2007.
E) “El projecte Life EmysTer” al Canal Nord, el 6 de novembre de 2007.

Posteriorment, en un tercer apartat apareixeran altres informacions i accions, realitzades a
l’entorn del projecte Life i/o a l’àrea d’actuació d’aquest projecte, sobre les quals se n’han
publicat alguns articles en revistes i llibres, o emeses per radio i/o televisió alguna notícia.

Finalment, el recull de premsa s’acompanya d’un annex on apareixen les còpies de totes les
noticies publicades en la premsa escrita o emeses en televisió.
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2.- ACTUACIONS I ESDEVENIMENTS D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA
A) ALLIBERAMENT DE TORTUGUES AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DE LES BASSES DE
MAS PINELL
Dins les actuacions previstes en el programa del projecte Life hi havia la construcció d’unes
noves llacunes a la zona de Mas Pinell per a la recuperació de l’hàbitat d’amfibis i de la tortuga
d’estany i de la seva reintroducció. Al llarg del 2006 es van dur a terme tot un seguit
d’actuacions en el sector de Mas Pinell per tal d’adequar l’espai a la finalitat esmentada: neteja
de vegetació arbustiva, creació de 9 llacunes de diferents fondàries, restauració de la vegetació
autòctona, etc.
A principis d’any, ja s’havien dut a terme totes les tasques, i amb l’arribada de la primavera, a
mitjans del mes d’abril (concretament el dia 17) es va inaugurar aquest espai, amb
l’alliberament d’una vintena d’exemplars d’Emys orbicularis a les noves llacunes de Mas Pinell.
Per una major difusió d’aquest acte, el que es considera com una de les principals fites del
projecte, donat que el principal objectiu és la recuperació de les diferents espècies d’amfibis i
de tortuga d’estany, mitjançant la recuperació dels seus hàbitats, es van organitzar dues
activitats diferents:
1.- per una banda l’alliberament d’exemplars d’Emys orbicularis per part dels alumnes de 6è
de primària de les escoles de Torroella de Montgrí, l’Estartit i Pals. Amb anterioritat a
l’alliberament, un grup d’educadors ambientals i membres de l’Escola Taller de les Gavarres,
els hi van fer unes xerrades sobre la importància de la recuperació d’aquests espais
d’inundació temporània i permanent, així com de la problemàtica existent amb la tortuga de
Florida.
2.- per l’altra, i en paral·lel a l’activitat anterior, es va realitzar una roda de premsa pels mitjans
de comunicació que s’havien convocat, per tal de que aquest actuació fos difosa per
diferents mitjans de comunicació local i supramunicipal (premsa, radio i televisió) i arribés a
un major públic. En aquesta roda de premsa hi intervingueren el director del projecte, Dr.
Xavier Quintana, el Sr. Emili Santos, director dels Serveis Territorials de Girona, com a
representant del Departament de Medi Ambient, i els alcaldes de Torroella de Montgríl’Estartit i de Pals, Il·lustríssims Senyors Carles Negre i Josep Comas.
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

Programa

17-abril-07 TVE

Informatiu Migdia

17-abril-07 TV2

Informatiu Vespre

17-abril-07 TV Costa Brava

informatiu
InfoK. Aquest vídeo es pot consultar a:
http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkSeccio.jsp?seccio=notis&idint=5442

18-abril-07 K33

* PREMSA ESCRITA
Data

Diari

27-març-2007 El PUNT
18-abril-2007 Diari de Girona
18-abril-2007 El Punt
24/abril a 7/maig La PROA. Diari del Baix
de 2007 Empordà.

Titular
"El Baix Ter recupera les tortugues". (Contraportada)
"infants de Pals, Torroella i l’Estartit alliberen setze tortugues d’estany
a Mas Pinell”
"Tortugues al Baix Ter"
“Alumnes de primària de Pals, Torroella i l’Estartit alliberen tortugues
d’estany a les basses de Mas Pinell”
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B) BICICLETADA PEL BAIX TER
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. Però a diferència d’altres anys, al 2007, donat que s’havien
dut a terme un bon número d’actuacions en el territori, es va acordar realitzar una excursió en
bicicleta per la població d’ambdós municipis, per mostrar sobre el terreny i fer les explicacions
adients dels canvis i actuacions realitzades. D’aquesta manera, l’objectiu de les xerrades, el de
difondre l’estat i evolució del projecte a la població dels dos municipis implicats quedava més
que cobert.
L’excursió va tenir lloc el diumenge 13 de maig, i ser en Xavier Quintana, responsable del
projecte qui va dirigir l’excursió juntament amb Narcís Arbusé, qui donaren les explicacions
sobre la història, l’evolució i el procés de creació de les noves llacunes de Mas Pinell.
La difusió duta a terme per tal de que hi assistís el major nombre de persones, va ser la
següent:
x unes 3 setmanes anteriors a la “Bicicletada” hi va haver-hi la inauguració de les
basses de Mas Pinell amb l’alliberament de tortugues, en la que van assistir els
alumnes de les escoles de Torroella de Montgrí, l’Estartit i Pals. I es va aprofitar
aquest moment per repartir notes informatives a tots ells.
x

a més, es van dissenyar uns flyers per repartir entre la població i institucions
vinculades al projecte i/o al territori o a la temàtica. També es van elaborar uns
pósters 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.
Data

Diari

9-maig-07 Diari de Girona

Titular
"Organitzen una sortida en bici per les actuacions del projecte Life"

Al igual que també se’n va fer difusió via web, i enviant el flyer digitalment i amb 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 50 participant, amb gent de totes les edats, i on també van
participar-hi el regidor de Medi Ambient de Torroella de Montgrí i l’alcalde de Pals.

3.- REPORTATGES DE DIFUSIÓ DEL CONJUNT DEL PROJECTE LIFE EMYSTER
Al llarg del 2007, a més dels actes esmentats amb anterioritat, s’han pogut concretar amb la
premsa una sèrie de reportatges sobre el projecte Life per fer-ne més difusió.
Donat que s’havia dut a terme la inauguració de les basses de Mas Pinell i la corresponen
alliberació d’Emys orbicularis, aquest va tenir un pes específic en els reportatges, però alhora es
va aprofitar per donar a conèixer el projecte i els avenços duts a terme en els dos-tres primers
anys del projecte.
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Aquests reportatges han estat els següents:
1) “La tortuga d’estany torna al Ter Vell”. Revista NAT, abril del 2007.
2) “Els 4 grans àmbits d’actuació del projecte Life al Baix Ter”. La PROA. Diari del Baix
Empordà. Del 24 d’abril al 7 de maig del 2007.
3) “La tortuga d’estany (Emys orbicularis). De la quasi extinció a la recuperació” (1a i 2a
part) al Butlletí de l’IAEDEN (Institució AltEmpordanesa per a la Defensa i Estudi de la
Natura). Primavera i Estiu del 2007.
4) “Recuperació dels aiguamolls del Baix Ter. Al Baix Empordà torna a acollir tortugues
d’estany”. Programa “el Medi Ambient” de Televisió de Catalunya, el maig de 2007.
Aquest vídeo es pot consultar a:
http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/meaSeccio.jsp?seccio=reportatge&id=2910
5) “El projecte Life EmysTer” al Canal Nord, el 6 de novembre de 2007.
En l’annex d’aquest dossier trobaran la noticia i/o article en tota la seva extensió.

4.- ALTRES ACTUACIONS, INFORMACIONS I NOTÍCIES.
Han estat diverses però sobretot de gran importància les actuacions i els avenços que s’han fet
en el projecte Life EmysTer al llarg del 2007, fet que ha generat interès en els mitjans de
comunicació. Les aparicions a informatius de diverses cadenes i a la premsa escrita, així com
en revistes temàtiques de medi ambient com en els diaris, han estat abundants. No sols per
actuacions directament dutes a terme del projecte Life sinó també vinculades a l’àrea objecte
d’estudi del projecte (el Baix Ter).
Algunes d’aquestes notícies han fet referència a la sentència dictada per l’Audiència Nacional
sobre la protecció definitiva de la Pletera, noticia que va aparèixer a la premsa (El Punt Diari,
Diari de Girona i La Vanguardia, entre d’altres) a principis del mes de setembre.
Relacionat amb aquestes notícies, a la publicació “La Costa Brava”, editat dins de la col·lecció
dels Quaderns de la Revista de Girona, es fa referència, també, a la desclassificació de sòl
urbanitzable de la Pletera.
Per altra banda, s’han editat un seguit d’articles on es destaquen els aspectes de qualitat
ambiental i paisatgística de la zona. Concretament, l’exemplar del mes de setembre de la revista
NAT, una revista que té per objectiu la divulgació de la natura dels Països Catalans i del planeta
en general, va publicar un article titulat “5 platges verges. Mediterrània sense ciment”, ubicades
a Mallorca, el Baix Maestrat, Menorca, Tarragona i el Baix Empordà, concretament el sector de
la Pletera.
Una de les més recents és la notícia sobre el futur parc del Baix Ter, arrel de la presentació que
es va fer a finals de novembre, del nou mapa del Territori del Montgrí, Illes Medes i la Plana del
Baix Ter.
Finalment cal destacar la publicació de dos llibres. Un d’ells “Guía de la Costa Brava en kayak y
pequeñas embarcaciones”Vol.2 de Marc Alvárez, de l’editorial Noray, on sense citar el Life fa un
comentari sobre la lloable protecció d’aquest litoral. Hi apareixen dos sectors del Baix Ter: el
tram Pletera-Ter Vell i el tram Platja del Grau-Gola del Ter. “Mariage. Mar i Agents” de la
Fundació Mar, on es fa una prospecció i balanç de l’estat del litoral de Girona i un seguit de
propostes per a la seva conservació.”
I no solament la premsa escrita, sinó també la televisió, concretament Televisió de Catalunya es
va interessar per altres problemàtiques del Baix Ter com és el tema de les plantes invasores,
una de les problemàtiques més importants actualment a la zona.

—————————————————————————————————
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A continuació es detallen cadascuna d’elles, i en l’annex s’hi troba una còpia.
Data

Mitjà de comunicació

18-gener-07 Televisió de Catalunya

Titular
Notícia sobre “Plantes invasores”

març-07 Butlletí de Notícies de la ICHN

"EMYS”. Butlletí del projecte europeu LIFE EMYSTER.

set-07 Revista NAT
Diari de Girona (Comarques de
7-set-07 Girona)

“5 platges sense urbanitzar. Racons de costa lliures de ciment”
"L’Audiència Nacional ratifica la protecció de la Pletera rebutjant el recurs d’una
immobiliària"

7-set-07 El Punt

“L’Audiència Nacional barra el pas a la urbanització de la Pletera de l’Estartit”

oct-07 Llibre “Mariage. Mar i agents”
IM (Informació Municipal de
des-07 Torroella)

“La Generalitat preveu que el parc sigui una realitat el 2008”

28-des-07 El Punt (Comarques Gironines)

“El Parc Natural del Montgrí tindrà més de 8.000 hectàrees i inclourà 7 municipis”

28-des-07 El Punt (Comarques Gironines)

“Els nous plànols”

28-des-07 El Punt (Comarques Gironines)

“Límits “secrets””

28-des-07 Diari de Girona

“El Parc Natural del Montgrí arriba a les 8.000 hectàrees i incorpora Gualta”

28-des-07 Diari de Girona

“Nova guia turística de l’àmbit del parc”

2007 Quaderns de la Revista de Girona
Llibre “Guía de la Costa Brava en
kayak y pequeñas
2007 embarcaciones”. Vòl.2

“La Costa Brava”
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ANNEX I: Recull de notícies aparegudes a la premsa relacionades
amb els esdeveniments d’especial rellevància
_____________________________________________________________________________________
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Contraportada del Diari EL PUNT
Publicat el 27 de març de 2007

Notícia al Diari EL PUNT
Publicat el 18 d’abril de 2007

Notícia al DIARI DE GIRONA
Publicat el 18 d’abril de 2007

Notícia a LA PROA. Diari del Baix Empordà
Publicat al núm. 660. Del 24 d’abril al 7 de maig de 2007

Notícia a l’informatiu INFOK del Canal K3 arrel de l’alliberament de tortugues a Mas Pinell en motius
de la inauguració d’aquest nou espai.
Pot consultar-se a: http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkSeccio.jsp?seccio=notis&idint=5442
Emesa el 18 d’abril de 2007

Notícia al DIARI DE GIRONA.
Publicat el 9 de maig de 2007

ANNEX II: Reportatges de caràcter general sobre el projecte Life Emyster (3)
_____________________________________________________________________________________

—————————————————————————————————

8

Reportatge a la revista NAT
Exemplar del mes d’abril del 2007

Reportatge a LA PROA. Diari del Baix Empordà.
Publicat al núm. 660. Del 24 d’abril al 7 de maig de 2007

Articles al Butlletí de l’IAEDEN (Institució AltEmpordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura)
Núm. 125. Primavera 2007

Articles al Butlletí de l’IAEDEN (Institució AltEmpordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura)
Núm. 126. Estiu 2007

“EL MEDI AMBIENT” Programa emès per Televisió de Catalunya.
Pot consultar-se a: http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/meaSeccio.jsp?seccio=reportatge&id=2910

Emès el 30 de maig de 2007

ANNEX III: Recull de notícies aparegudes en premsa vinculades directa o
indirectament al projecte Life i/o a l’àrea d’estudi del projecte (4)
______________________________________________________________________________________
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Butlletí de notícies de l’ICHN
Març del 2007

Reportatge a la revista NAT
Exemplar del mes de setembre de 2007

Diari de Girona
7 de setembre de 2007

El PUNT
7 de setembre de 2007

Llibre “MARIAGE. Mar i Agents”
2007

Llibre “Costa Brava”
2007

Llibre “Guía de la Costa Brava en kayak y pequeñas embarcaciones”. Vòl.2
2007

IM Informació Municipal de Torroella de Montgrí

129

Desembre de 2007

Foto: Toni León

Desembre
de 2007

L’alcalde escriu:
«El territori és la nostra
gran potencialitat.
És el que ens defineix i
fa diferents. El futur
parc natural
garantirà la seva
màxima protecció.»

I també:
> La Generalitat preveu

que el Parc Natural serà
una realitat el 2008
> 45.000 persones
visiten la 614a Fira
de Sant Andreu

Ajuntament de
Torroella de Montgrí
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

El PUNT
28 de desembre de 2007

El PUNT
28 de desembre de 2007

El Diari de Girona
28 de desembre de 2007

El Diari de Girona
28 de desembre de 2007

El Diari de Girona
28 de desembre de 2007

