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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 2008, 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 4 principals accions i/o esdeveniments que han tingut lloc el
2008. Aquests són:
A) Alliberament de tortugues d’estany a les llacunes de Mas Pinell, el 29 d’abril de 2008.
B) Publicació del conte “L’Emys, la tortuga d’estany, torna al Baix Ter” i realització de 3
lectures a “Lhora del conte” (finals de maig – principis de juny)
C) Tret de sortida a la campanya de sensibilització, el 20 de juny de 2008.
D) Jornades de clausura del projecte Life EmysTer., celebrades el 14 de novembre de 2008.
Per a cada un d’ells 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.

Posteriorment, en un segon 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.

I finalment, aquest document s’acompanya d’un annex on apareixen les còpies de les notícies
publicades en la premsa escrita.

—————————————————————————————————
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2.- ACTUACIONS I ESDEVENIMENTS D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA

A) ALLIBERAMENT DE TORTUGUES D’ESTANY
En les llacunes que van ser inaugurades, el 2007, amb l’alliberament d’una trentena
d’exemplars d’Emys orbicularis, s’hi va realitzar un nou alliberament el 2008, coincidint amb
l’arribada de la primavera i per tant amb la finalització del procés d’hibernació de les tortugues
d’estany.
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, en l’alliberament d’exemplars d’Emys orbicularis van participar-hi alumnes
de primària de les escoles de Torroella de Montgrí, l’Estartit i Pals. Amb anterioritat a
l’alliberament, un grup d’educadors ambientals del Museu de la Mediterrània 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, es va convidar a la premsa (diaris, ràdios i televisió), via correu electrònic i
telèfon, a assistir de l’acte per tal de que aquest actuació fos difosa per diferents mitjans de
comunicació local i supramunicipal.

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 elevat nombre de representants
polítics, des del Sr. Emili Santos, director dels Serveis Territorials del DMAH de Girona; el Sr.
Josep Maria Rufí, diputat de Medi Ambient a la Diputació de Girona; l’alcalde de Torroella de
Montgrí, l’il·lustríssim Sr. Joan Margall i el regidor de Medi Ambient de Pals, el Sr. Àlex
Creixell.

B) PUBLICACIÓ DEL CONTE
En la proposta del pla de difusió del projecte Life EmysTer contenia l’edició d’un conte. I així
s’ha fet. Des de mitjans de 2007 i fins el maig de 2008 s’ha estat treballant en la realització d’un
conte per tal de sensibilitzar a la mainada, i alhora als pares i mares, de la problemàtica existent
amb la tortuga d’estany i de donar a conèixer tota la feina que des del projecte Life s’ha dut a
terme.
El conte va sortir publicat el maig del 2008 i per taL de fer-ne una major difusió es van realitzar 3
lectures del conte dins del programa “L’Hora del conte” que ofereixen les biblioteques
públiques de Catalunya.
Concretament es va organitzar una lectura a la biblioteca de Pals (28 de maig), a Torroella de
Montgrí (31 de maig) i a l’Estartit (7 de juny), amb un gran èxit d’assistència. Prèviament s’havia
fet una difusió d’aquest acte a través d’uns targetons i pòsters repartits per les escoles i el
municipi. Al igual que també es va informar a la premsa escrita per tal de que incorporessin
aquesta informació a les agendes dels diaris.

—————————————————————————————————
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C) CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ
La majoria de les accions realitzades en el pla de difusió del projecte Life van encaminades a
sensibilitzar a la ciutadania de les problemàtiques existents amb la tortuga d’estany i el seu
hàbitat, a més de donar a conèixer les tasques que es duen a terme i les millores realitzades per
tal d’afrontar i superar les dificultats del territori.
Seguint en aquesta línia es va realitzar tot un conjunt de material per ser exposat en diversos
espais. L’exposició consistia de dos plafons de grans dimensions en els quals s’hi defineixen les
característiques d’ambdues tortugues, per tal de diferenciar-les, i el comportament a seguir
respecte al medi i a les tortugues. Aquesta exposició, en 4 idiomes, anava acompanyada d’uns
díptics, resum de l’explicació dels plafons, i d’uns adhesius amb el missatge del comportament
a tenir en front les tortugues exòtiques.
El tret de sortida es va dur a terme el 20 de juny per part del Sr. Josep Maria Rufí, diputat de
Medi Ambient a la Diputació de Girona; l’alcalde de Torroella de Montgrí, l’il·lustríssim Sr. Joan
Margall i el regidor de Medi Ambient de Pals, el Sr. Àlex Creixell. Aquest acte va tenir lloc davant
l’observatori construït a la bassa de cria, actuació realitzada en el marc del projecte Life
EmysTer, ja que s’inauguraven els cartells informatius; on s’hi havia convocat a la premsa.
Juntament amb la col·laboració dels ajuntament de Torroella de Montgrí i de Pals es va
organitzar una rotació d’aquest material entre els càmpings d’ambdós municipis, les escoles,
les biblioteques i altres centres públics municipals.
La difusió duta a terme va ser la de convocar a la premsa, via email i telèfon.

D) JORNADES DE CLAUSURA DEL PROJECTE LIFE EMYSTER
El 14 de novembre es va dur a terme al Museu de la Mediterrània, a Torroella de Montgrí, les
jornades de clausura del projecte, titulada “Conservació i gestió del territori als aiguamolls del
Baix Ter”.
Per la difusió de la jornada es van realitzar diferents accions:
1.- Impressió de 1000 díptics i 300 pòsters A3 per fer-ne difusió entre la població dels municipis
de Torroella de Montgrí i Pals, a la Universitat de Girona, entitats vinculades al territori i a la
temàtica. 500 dels díptics es van donar al Museu de la Mediterrània el qual es va oferir a fer-ne
difusió als seus contactes.
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 67 inscrits més la quinzena de ponents que van estar presents al
llarg de tota la jornada.
Alhora va aparèixer la notícia en els diferents mitjans de comunicació.

—————————————————————————————————
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3.- ALTRES ACTUACIONS, INFORMACIONS I NOTÍCIES DE MENOR IMPACTE
VINCULADES AL PROJECTE LIFE EMYSTER I A L’ÀMBIT D’ESTUDI (EL BAIX TER).

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 2008, 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 importants. 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 proposta de declaració de parc natural tota la
zona del Baix Ter, noticia que va aparèixer a la premsa (El Punt Diari, Diari de Girona i La
Vanguardia, entre d’altres) a mitjans d’estiu i fins i tot se’n va fer un reportatge pel programa
Medi Ambient de la Televisió de Catalunya, on el director del projecte Life va col·laborar-hi.
A més, al llarg del 2008 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.
En l’annex d’aquest dossier s’hi troba còpia de cadascuna d’elles.

—————————————————————————————————
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