
 

 
 

LIFE12 NAT/ES/001091 

"Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la 
xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga" 

 

 
 

 
 

 
 

E.3 – RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ  
 

 

DOSSIER DE PREMSA / DOSIER DE 
PRENSA / PRESS SUMMARY 

 

01/07/2017 - 31/12/2017 

(NÚMERO 8 / NUMERO 8 / NUMBER 8) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    



 

 

 

 (LIFE12 NAT/ES/001091) 

"Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 
2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià y Muga” 

Beneficiaris: 

   

 

   
  

Cofinançadors: 

   

 

 

 

 
 

Adreça de l’oficina tècnica: 

Plaça dels Estudis, 2 Tel. / Fax: 972.57.64.95  
17820 – Banyoles (Girona) correu-e: consorci@consorcidelestany.org web: www.lifepotamofauna.org 

 

E.3 – RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Dossier de premsa semestral 

01/07/2017 – 31/12/2017 

 

DESEMBRE 2017 

Equip de redacció:  

Consorci del Ter / Consorci de l’Estany                                                      

mailto:consorci@consorcidelestany.org
http://www.lifepotamofauna.org/


 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià y Muga” 

 

 

 

- 1 - 

Índex / Índice / Index 

 pàg. 

1.- INTRODUCCIÓ / INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION .. 2 

2.- RELACIÓ D’APARICIONS ALS MCO / RELACIÓN DE 

APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN / LIST 

OF THE MASS MEDIA APPERANCES........................... 3 

2.1.- DIARI / PERIÓDICO / NEWSPAPER ............................................ 3 

2.1.1.- LOCAL................................................................................................................ 3 

2.1.2.- REGIONAL...........................................................................................................              20 

2.1.3.- NACIONAL...........................................................................................................              24 

2.1.4.- ARTICLES ESPECIALITZATS......................................................................................              26  

2.2.- ARTICLES INTERNET / ARTÍCULOS INTERNET / INTERNET 

ARTICLES ......................................................................................... 50 

2.2.1. MITJÀ DIGITAL / MEDIO DIGITAL / DIGITAL MASS MEDIA ............................... 50 

2.2.2. PÀGINES WEB  / PÀGINAS WEB / WEBSITES ..................................................... 67 

2.3.- AGÈNCIA DE NOTÍCIES / AGENCIA DE NOTICIAS / NEWS AGENCY  ............. 116 

2.4.- TELEVISIÓ / TELEVISIÓN / TELEVISION .................................. 116 

2.4.1.- LOCAL................................................................................................................ 116 

2.5.- RÀDIO /RADIO /RADIO NEWS ................................................. 116 

2.5.1.- LOCAL.............................................................................................................. 116 

2.5.2.- REGIONAL........................................................................................................... 116 

3.- RODES DE PREMSA / RUEDAS DE PRENSA / PRESS 

CONFERENCE .................................................................. 118 

4.- COMUNICATS DE PREMSA / COMUNICADOS DE 

PRENSA / PRESS RELEASES ............................................ 119 

5.- ESTADÍSTIQUES /ESTADÍSTICAS /OUTPUTS.............. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià y Muga” 

 

 

 

- 2 - 

1.- INTRODUCCIÓ / INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION 
 

Aquest dossier de premsa inclou les diferents aparicions del projecte LIFE Potamo 

Fauna als mitjans de comunicació, recollides per l’Oficina Tècnica del LIFE durant el 

segon semestre del 2017.  

 

Este dosier de prensa incluye las diferentes apariciones del proyecto LIFE Potamo 

Fauna en los medios de comunicación, recogidas por la Oficina Técnica del LIFE 

durante el segundo semestre de 2017.  

 

This press summary includes various appearances of LIFE Potamo Fauna project in 

the media, collected by the Technical Office of LIFE during the second half of 2017.  
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2.- RELACIÓ D’APARICIONS ALS MCO / RELACIÓN DE 

APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN / LIST OF 

THE MASS MEDIA APPERANCES 
 
2.1.- DIARI / PERIÓDICO / NEWSPAPER 

 
2.1.1.- LOCAL 
 

 EL PUNT AVUI, 05/07/2017 

 

Alliberen més de 4.500 

crancs de riu autòctons 
  El cranc de riu de potes blanques és una espècie amenaçada 

per invasors 

              

Un moment del darrer alliberament de crancs de riu autòctons a les rieres Foto: CONSORCI 

DEL TER. 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/25/alta/780_0008_5625158_6dcb95dabc96b9ff7d2fa34ef984ef08.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/25/alta/780_0008_5625158_6dcb95dabc96b9ff7d2fa34ef984ef08.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/25/alta/780_0008_5625158_6dcb95dabc96b9ff7d2fa34ef984ef08.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/25/alta/780_0008_5625158_6dcb95dabc96b9ff7d2fa34ef984ef08.jpg
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U.C - GIRONA 

El mes passat es van alliberar 4.592 crancs de riu autòcton dins el marc 
del projecte LIFE Potamo Fauna de conservació de la fauna fluvial de 
les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga. El cranc de riu de potes 
blanques és una espècie amenaçada per la presència de crancs 
invasors, com el cranc roig americà, i per a salvar-lo cada any 
s’alliberen exemplars criats en captivitat al centre reproductor del 
cranc de riu autòcton d’Olot. Aquest any es preveu alliberar-ne cap a 
6.000 exemplars. En els alliberaments hi han participat, a més de 
tècnics de la zona volcànica de la Garrotxa i de Forestal Catalana, 
estudiants i voluntaris i tres agents del Cos d’Agents Rurals. Les zones 
on s’han dut a terme els alliberaments han estat les rieres de 
Cossacabra-Puigsacalm i l’Alta Garrotxa, punts d’alliberament que 
formen part dels espais naturals protegits de la Xarxa Natura 2000. 
També s’han fet seguiments dels alliberaments realitzats els anys 
anteriors amb resultats positius. 

Els exemplars reproductors que s’utilitzen són procedents de les tres 
principals conques de la demarcació de Girona (Fluvià, Ter i Muga), de 
manera que es preserva la diversitat genètica de cada conca. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1185964-alliberen-mes-

de-4-500-crancs-de-riu-autoctons.html 

 
 
 
 

 DIARI DE GIRONA, 27/07/2017 

 

L'estació mòbil per 
desinfectar musclo 
zebrat a l'Estany neteja 
1.191 barques 
Ddg 27.07.2017 | 07:24 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1185964-alliberen-mes-de-4-500-crancs-de-riu-autoctons.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1185964-alliberen-mes-de-4-500-crancs-de-riu-autoctons.html
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L'estació mòbil de desinfecció del musclo zebrat a l'Estany de Banyoles ha 

desinfectat 1.191 embarcacions des que es va posar en marxa l'1 de març. La 

seva posada en marxa va costar 37.500 ? finançats amb el projecte LIFE Potamo 

Fauna de conservació de la fauna fluvial d'interès europeu de la Xarxa Natura 

2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga. 

La majoria de les barques desinfectades són de rem (484 de modalitat skiff, 361 

dobles, 179 de quatre i 29 de vuit), seguides de piragües o caiacs (125), llaüt (11) i 

Dragon-boat (2). La instal·lació funciona de forma fixa en una de les entrades del 

Club Natació Banyoles, on es va adaptar una plataforma de formigó amb un 

desaigua cap a la xarxa d'aigües resisuals, endollada a la xarxa elèctrica i pot usar 

aigua de la xarxa potable o de l'Estany. Alhora, també funciona com a estació 

mòbil. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/07/27/lestacio-mobil-desinfectar-

musclo-zebrat/858785.html 

 

 

 

 

 DIARI DE GIRONA, 04/08/2017 

 

Una població de crancs 
autòctons de la Garrotxa 
resisteix a una malaltia 
mortal 
Un estudi publicat a la revista científica «Plos One» analitza la 

susceptibilitat de vuit poblacions d'aquesta espècie pròpia del 

Pirineu de Catalunya i Navarra · El crustaci procedent de 

Girona és l'únic que resulta immune a la soca AP03 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/07/27/lestacio-mobil-desinfectar-musclo-zebrat/858785.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/07/27/lestacio-mobil-desinfectar-musclo-zebrat/858785.html
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Clara Julià 04.08.2017 | 07:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge d´arxiu de dos crancs de riu de la Garrotxa. Lourdes casademont/acn 

Dos científics del Consorci de l'Estany de Banyoles,juntament amb l'equip 

científic del Centre Superior d'Investigacions Científiques del Real Jardí Botànic de 

Madrid (CSIC-RJB) han descobert que una espècie de cranc autòcton de 

Girona és resistent a l'afecció anomenada afanomicosi, un tipus de malaltia 

causada per un fong procedent de Nord-amèrica. Aquest fong està causant 

estralls en la població de crancs nadius d'Europa i es considera el principal 

responsable de la disminució d'aquestes poblacions de crustacis. 

L'estudi, publicat a la revista científica Plos Ones, va analitzar la susceptibilitat 

de vuit poblacions de crancs autòctons procedents de diversos punts del 

Pirineu català i navarrès, després de ser infectats amb la soca AP03 del 

fong Aphanomyces astaci, aïllada en un cranc roig nord-americà, procedent 

del Parc Natural de la Garrotxa. Els resultats van mostrar que existeixen 

diferències significatives entre les poblacions, encara que la majoria d'elles 

mostraven unes taxes de mortalitat molt elevades, l'espècie procedent del 

Pirineu de Girona mostrava una resistència del 100%. És a dir, durant els 

quatre mesos de l'experiment la població de crustacis gironins va sobreviure en la 

seva totalitat. 

Segons els científics del CSIC-RJB l'anàlisi mostrava que els crancs de Girona 

tenen una gran reacció immunològica. Els resultats publicats representen la 

http://www.diaridegirona.cat/tags/csic.html
http://www.diaridegirona.cat/tags/animals.html
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primera observació d'una població de crancs natius d'Europa que mostren 

resistència al genotip més violent d'aquest patogen (AP03). 

Recuperar espècies amenaçades 

Des del CSIC-RJB afirmaven que aquest descobriment representarà una nova 

oportunitat per recuperar espècies amenaçades. Segons els científics, aquests 

resultats són una nova oportunitat per conservar i frenar l'amenaça d'aquest 

crustaci. Per exemple, a Catalunya el cranc de riu ibèric es troba en risc d'extinció. 

L'afanomicosi amenaça pràcticament totes les poblacions de crustacis decàpodes, 

amb deu potes, aquàtics del món, per aquest motiu aquesta espècie es troba en 

perill d'extinció a Europa i al Japó. 

Programa «Life» de la UE 

L'estudi publicat s'emmarca dins el programa LIFE Potamo Fauna, un projecte 

destinat a la recuperació i conservació a llarg termini de diverses espècies 

amenaçades de fauna fluvial d'interès europeu. Per aquest motiu es duen a terme 

reforçaments poblacionals i millores dels hàbitats d'espècies com el cranc de riu de 

potes blanques, o diversos mol·luscs, peixos, amfibis i tortugues aquàtiques. 

També es fan accions de lluita contra algunes espècies exòtiques invasores. 

Les actuacions se situen en espais naturals d'interès comunitari de les conques 

dels rius Ter, Fluvià i Muga. El projecte finalitza el desembre de 2017 i el cost 

global és d'1.900.262,00 euros, dels quals la meitat són finançats per la Unió 

Europea. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/08/03/poblacio-crancs-autoctons-

garrotxa-resisteix/860069.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/08/03/poblacio-crancs-autoctons-garrotxa-resisteix/860069.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/08/03/poblacio-crancs-autoctons-garrotxa-resisteix/860069.html
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 DIARI DE GIRONA, 14/09/2017 

Neixen els tres primers 
exemplars de tortuga 
d'estany d'aquesta 
temporada 
El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera espera que 

n'hi hagi prop d'un centenar a la tardor 

E.Don 14.09.2017 | 07:39 

 

 

 

 

 

Els tres exemplars nascuts aquest setembre. centre de reproducció 

Durant aquest mes de setembre han nascut al Centre de Reproducció de 

Tortugues de l'Albera (CRT) de Garriguella els tres primers exemplars de tortuga 

d'estany ( Emys orbicularis) de la temporada. A la tardor s'espera que en neixin 

prop d'un centenar més que, posteriorment, seràn alliberades dins del seu hàbitat 

natural. 

Les instal·lacions del CRT han experimentat un creixement i millora que va 

permetre la construcció de 31 noves basses de cria per a la tortuga 

d'estany. Les tortugues nascudes els darrers tres anys en aquest centre han estat 

alliberats en diferents espais del riu Ter per tal de recuperar la població, 

pràcticament desapareguda. Fins el moment,se n'han reintroduït 160 exemplars. 
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L'activitat s'engloba dins del projecte «LIFE Potamo Fauna» (2014-2017) que 

permet conservar espècies amenaçades com és el cas de la tortuga d'estany. 

Durant quatre anys s'ha actuat en un total d'11 espais xarxa Natura 2000 de les 

comarques de Girona. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2017/09/14/neixen-tres-primers-

exemplars-tortuga/867377.html 

 

 
 

 
 EL PUNT AVUI, 26/09/2017 

 

Primers naixements de la 

temporada de tortugues 

d’estany 
  N’han nascut tres aquest mes al centre de reproducció de Garriguella i se 

n’esperen un centenar, que s’alliberaran 

                                            

Els primers exemplars de la temporada han nascut aquest mes al centre de reproducció de Garriguella 

Foto: EPA. 

http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2017/09/14/neixen-tres-primers-exemplars-tortuga/867377.html
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2017/09/14/neixen-tres-primers-exemplars-tortuga/867377.html
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/49/alta/780_0008_5649995_a77abe83a371ca2fd942e5395756e302.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/49/alta/780_0008_5649995_a77abe83a371ca2fd942e5395756e302.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/49/alta/780_0008_5649995_a77abe83a371ca2fd942e5395756e302.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/49/alta/780_0008_5649995_a77abe83a371ca2fd942e5395756e302.jpg
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REDACCIÓ - GARRIGUELLA 

Els tres primers exemplars de tortuga d’estany (Emys orbicularis) d’aquesta 
temporada han nascut aquest mes al Centre de Reproducció de Tortugues de 
l’Albera (CRT), de Garriguella. Aquesta tardor s’espera que en neixin prop d’un 
centenar, per ser alliberades més endavant, en el seu hàbitat natural. Les 
instal·lacions del CRT, gràcies al projecte LIFE Potamo Fauna, han experimentat 
un creixement i una millora, que va permetre la construcció de 31 noves basses de 
cria per a la tortuga d’estany. Les Emys orbicularis nascudes els darrers tres anys 
en aquest centre han estat alliberades en diferents espais del riu Ter per recuperar 
la població, pràcticament desapareguda. Fins al moment, al Ter se n’han 
reintroduït 160 exemplars. 

El projecte LIFE Potamo Fauna (2014-2017) permet conservar espècies 
amenaçades com ara la nàiade allargada (Unio elongatulus), la tortuga d’estany 
(Emys orbicularis) o el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius 
pallipes). Durant quatre anys s’actua en 11 espaisXarxa Natura 2000 de les 
comarques de Girona. 

El projecte és executat i coordinat pel Consorci de l’Estany conjuntament amb el 
Consorci del Ter, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, 
Forestal Catalana, els Amics de la Tortuga de l’Albera i la Universitat del País Basc. 
Hi participen financerament la Diputació de Girona, els ajuntaments de Banyoles i 
Porqueres, el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i Aigües de Banyoles. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1246961-primers-

naixements-de-la-temporada-de-tortugues-d-estany.html 

 
 

 
 

 DIARI DE GIRONA, 17/10/2017 

 

El Govern admet que 
«s'ha anat a remolc» en la 
lluita contra la vespa 
asiàtica 
Assegura que a partir d'ara prioritzarà la lluita contra aquelles 

espècies invasores que ataquen fauna i flora «clau» per a 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1246961-primers-naixements-de-la-temporada-de-tortugues-d-estany.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1246961-primers-naixements-de-la-temporada-de-tortugues-d-estany.html
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l'ecosistema · 90 experts d'arreu de l'Estat participen a Girona en un 

congrés nacional 

Acn | Girona 17.10.2017 | 01:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un moment del congrés estatal sobre plantes exòtiques invasores que es fa a Girona ACN 

El Govern planteja fer un canvi d'estratègia en la lluita contra les espècies 

invasores. El director General de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, ha explicat 

que fins ara "s'ha anat a remolc" en la lluita contra espècies com la vespa asiàtica. 

Per això, la proposta amb la que treballa la conselleria de Territori i Sostenibilitat és 

centrar-se en la protecció d'unes "quinze o vint" espècies que són "clau" pel seu risc 

o per la protecció d'ecosistemes. 

Una de les estratègies que hi ha a sobre de la taula és restringir la compra i tinença 

de determinada flora i fauna que són un risc. 

Miralles, que no ha posat data a aquesta restricció, ha posat d'exemple la tortuga de 

Florida, una de les espècies que més s'abandonen quan creixen. La gestió de les 

espècies exòtiques invasores es tracta des de fa cinc anys en un congrés d'àmbit 

espanyol que aquest dilluns ha començat a Girona amb més de 90 inscrits. 

La ciutat també ha detallat que està incrementant la lluita contra les espècies exòtiques 

invasores com l'arbre ailant. El regidor de paisatge, Narcís Sastre, ha detallat que 

preveuen dedicar en els propers anys "entre 350.000 i 400.000 euros" a lluitar contra 

aquesta situació. 

 

http://www.diaridegirona.cat/tags/vespa-asiatica.html
http://www.diaridegirona.cat/tags/departament-de-territori-i-sostenibilitat.html
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ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/10/16/govern-admet-que-sha-

anat/873246.html 

 

 

 EL PUNT AVUI, 17/10/2017 

El govern diu que ja és tard per evitar 

la propagació de la vespa asiàtica  
El director general de Polítiques Ambientals va dir ahir a 

Girona que els límits d’aquesta espècie invasora els 

marcarà la temperatura on se senti còmoda  

 

Girona - girona  

El govern català aposta per un canvi d’estratègia en la lluita contra les espècies invasores. 

El director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, va manifestar ahir a Girona 

que fins ara “s’ha anat a remolc” a l’hora de combatre-les, i va posar com a exemple la 

vespa asiàtica. En el cas d’aquesta espècie, Miralles va admetre que ja “no es pot fer res” i 

que els límits geogràfics els marcarà la temperatura on aquesta espècie se senti còmoda. 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/10/16/govern-admet-que-sha-anat/873246.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/10/16/govern-admet-que-sha-anat/873246.html
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La proposta amb què treballa el Departament de Territori i Sostenibilitat és centrar-se en la 

protecció d’unes “quinze o vint” espècies autòctones que són “clau” per a la protecció 

d’ecosistemes o que corren el risc de desaparèixer. 

Miralles va fer aquestes manifestacions en la presentació ahir a Girona de la cinquena 

edició del congrés nacional sobre espècies exòtiques invasores. Una de les estratègies que 

hi ha sobre de la taula és restringir la compra i la tinença de determinada flora i fauna 

invasores. Miralles, que no ha posat data per aplicar aquesta restricció, ha posat d’exemple 

la tortuga de Florida, una de les espècies més abandonades pels seus propietaris quan 

creixen. La gestió de les espècies exòtiques invasores es tracta des de fa cinc anys en un 

congrés d’àmbit estatal, que en aquesta ocasió se celebra a la Casa de Cultura de Girona 

amb més de 90 inscrits. Per la seva part, el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà de 

l’Ajuntament de Girona, Narcís Sastre, va anunciar que el consistori dedicarà en els 

pròxims anys “entre 350.000 i 400.000 euros” a lluitar contra aquesta situació. 

LES XIFRES  

1.100 

Espècies exòtiques hi ha registrades a Catalunya, un 10% de les quals són invasores. 

90 

Inscrits al congrés estatal sobre espècies exòtiques invasores que se celebra fins demà a 

Girona. 

Un centenar d’espècies invasores 

A Catalunya hi ha comptabilitzades 1.100 espècies exòtiques registrades, un 10% de les 

quals són invasores, que són les que suposen un problema. Les zones que més preocupen 

són les que afecten àmbits molt confinats”, com és el cas de les zones aquàtiques. Miralles 

va defensar el canvi d’estratègia adduint que lluitar contra les 110 espècies invasores que 

hi ha a Catalunya tindria “despeses astronòmiques”. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1261509-el-govern-

diu-que-ja-es-tard-per-evitar-la-propagacio-de-la-vespa-asiatica.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1261509-el-govern-diu-que-ja-es-tard-per-evitar-la-propagacio-de-la-vespa-asiatica.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1261509-el-govern-diu-que-ja-es-tard-per-evitar-la-propagacio-de-la-vespa-asiatica.html
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 DIARI DE GIRONA, 07/11/2017 

Alliberen mol·luscs de 
riu a Olot per tal de 
repoblar l'espècie 
El projecte Life Potamo Fauna ha consolidat poblacions de 

nàiades a l'estany de Banyoles 

Acn/Ddg 07.11.2017 | 09:00 

 

 

 

 

 

Alliberament del mol·lusc ACN 

Representants del projecte Life Potamo Fauna per a la conservació de fauna 

fluvial d'interès europeu a la xarxa Natura 2000, ahir, van alliberar prop d'un 

centenar de mol·luscs de riu (nàiades) a la zona de la Moixina d'Olot. 

Segons ells, l'objectiu és crear nous nuclis a les conques dels rius Ter, Fluvià i 

Muga en indrets on ja hi havia hagut colònies d'aquest mol·lusc, però que havien 

desaparegut. 

En els últims dos anys, han alliberat més de 4.500 juvenils criats en captivitat al 

laboratori que el Consorci de l'Estany té a Porqueres, a banda d'altres estratègies 

com ara traslladar exemplars salvatges a nous indrets. També han deixat anar 

prop de 4.000 peixos infestats amb larves de gloquidis, una de les fases 

necessàries per a la seva reproducció. 

http://www.diaridegirona.cat/girona/comarques/olot/
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En total, el projecte ha permès alliberar nàiades criades en captivitat a 27 nous 

llocs de les comarques gironines. Les nàiades són musclos d'aigua dolça que 

viuen semienterrades al fons de rius, rieres, recs i estanys. Són organismes 

filtradors que s'alimenten de la matèria en suspensió, per la qual cosa són molt 

sensibles a les variacions de la qualitat de l'aigua, i actuen com a espècies 

indicadores de l'estat ecològic de l'aigua. 

Life Potamo Fauna és un projecte destinat a la recuperació i conservació a llarg 

termini de diverses espècies amenaçades de fauna fluvial d'interès europeu. 

Fons europeus 

El projecte amb fons europeus finalitza el 31 de desembre d'aquest any i caldrà 

esperar com a mínim quatre anys més per veure si els alliberaments han funcionat. 

Ahir, els tècnics es varen mostrar optimistes després de constatar que hi ha 

poblacions de nàiades consolidades en indrets, on fa temps s'havien fet 

alliberaments, com ara a alguns recs de sortida de l'estany de Banyoles. 

El projecte Life Potamo Fauna va començar el 2014 i entre els objectius fixats hi ha 

la recuperació de poblacions de nàiades que estan en risc d'extinció. Els científics 

s'han proposat crear de 2 a 4 noves localitzacions amb nàiades a cadascun dels 

sis espais naturals de la Xarxa Natura 2000. El projecte també vetlla per la 

recuperació d'altres espècies com la tortuga d'estany o el cranc de riu de potes 

blanques, entre d'altres.  

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/11/07/alliberen-molluscs-riu-olot-

tal/877887.html 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/11/07/alliberen-molluscs-riu-olot-tal/877887.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/11/07/alliberen-molluscs-riu-olot-tal/877887.html
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 EL PUNT AVUI, 07/11/2017 

Les conques del Fluvià, 

el Ter i la Muga tornen 

a ser l’hàbitat de les 

nàiades 
  Un rec d’Olot va ser ahir el darrer lloc on es va reintroduir 

aquesta espècie, i es van culminar així dos anys de feina en 

què s’han alliberat milers d’exemplars 

 

L’alliberament de nàiades, ahir al matí al rec de Ravell, a Olot Foto: R.E. 

 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/69/alta/780_0008_5669746_901a2d25167f8f40ed149927a3dd03f0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/69/alta/780_0008_5669746_901a2d25167f8f40ed149927a3dd03f0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/69/alta/780_0008_5669746_901a2d25167f8f40ed149927a3dd03f0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/69/alta/780_0008_5669746_901a2d25167f8f40ed149927a3dd03f0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/69/alta/780_0008_5669746_901a2d25167f8f40ed149927a3dd03f0.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/69/alta/780_0008_5669746_901a2d25167f8f40ed149927a3dd03f0.jpg
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RAMON ESTÉBAN - OLOT 

Com que necessiten una aigua i un entorn de qualitat, les nàiades són 
com un termòmetre mediambiental. I atès que serveixen d’aliment a 
algunes espècies de peixos en perill d’extinció, també són un mitjà de 
recuperació de la fauna autòctona. Les nàiades són uns petits musclos 
d’aigua dolça, la població del qual estava en retrocés als nostres rius, en 
general, castigats per la contaminació i el baix cabal. Tan sols a les 
conques del Ser i de la Llémena n’hi havia en quantitats notables. 

La repoblació s’ha fet amb milers d’exemplars en 42 punts de diversos 
cursos fluvials gironins, així com a l’estany de Banyoles, en el marc del 
projecte Life Potamo Fauna, finançat per la UE. Ahir se’n van alliberar 
al rec de Ravell d’Olot (afluent del Fluvià), un acte amb la premsa com 
a testimoni i que va servir perquè els responsables en fessin un balanç, 
atès que el projecte s’acaba el mes que ve. 

En total, s’han posat a l’aigua 4.505 nàiades d’entre un i quatre anys, 
criades en captivitat al laboratori que el Consorci de l’Estany de 
Banyoles té a Porqueres; s’han traslladat 747 exemplars adults de llocs 
on se’n conservava una població notable a indrets on ja no n’hi havia; 
s’han deixat anar prop de 91.000 nàiades de pocs mesos d’edat, i, 
finalment, s’han alliberat prop de 4.000 peixos que tenien larves de 
nàiades (aquesta espècie parasita durant uns mesos alguns peixos). 

En espera de resultats 

Si tot aquest esforç ha estat profitós no se sabrà fins d’aquí a un temps, 
va assenyalar Quim Bou, coordinador del projecte, però ja es disposa 
d’un indicador positiu, com és el fet que les nàiades traslladades s’estan 
adaptant bé al seu nou entorn. A més, els exemplars que anys enrere es 
van deixar anar a la zona lacustre de Banyoles –en el marc d’un altre 
projecte Life– han consolidat una població visible als recs de la ciutat. 

LA XIFRA 

96.000 

exemplars 

de diferents edats s’han alliberat o traslladat en els darrers dos anys, 

en el marc del projecte. 
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A partir d’ara caldrà fer-ne un 

seguiment 
Aquest Life Potamo Fauna l’ha coordinat el Consorci de l’Estany de 

Banyoles, juntament amb altres entitats, com ara el Consorci del Ter. Amb 

l’acabament del projecte es perdran recursos i llocs de treball que s’havien 

generat, però, en principi, es mantindrà una estructura suficient perquè es 

pugui fer un seguiment de la feina feta. També es confia que continuï obert 

el centre de reproducció de nàiades de Porqueres. 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1276726-les-conques-

del-fluvia-el-ter-i-la-muga-tornen-a-ser-l-habitat-de-les-naiades.html 
 

 

 DIARI DE GIRONA, 31/12/2017 

Capturen 63 tortugues 
invasores a l'Estany i el 
Ter durant el 2017 
El projecte europeu de conservació de la fauna fluvial tanca 4 

anys amb 440 exemplars agafats, 334 al riu i 106 a l'àrea de 

Banyoles - El nombre de captures creix a les llacunes de Can 

Morgat 

P.T.V. 01.01.2018 | 07:10 

 

 

 

Un tècnic, manipulant una de les tortugues capturades dintre del programa. consorci de l'estany 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1276726-les-conques-del-fluvia-el-ter-i-la-muga-tornen-a-ser-l-habitat-de-les-naiades.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1276726-les-conques-del-fluvia-el-ter-i-la-muga-tornen-a-ser-l-habitat-de-les-naiades.html
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L'any acaba amb la captura de 63 tortugues exòtiques invasores a l'estany de 

Banyoles i en diferents punts del Ter dintre del projecte europeu per a la 

conservació de fauna fluvial Life Potamo Fauna, que aquest desembre completa 

un treball de quatre anys. Durant aquest període, s'han agafat 440 exemplars, 334 

al Ter i 106 en aigües banyolines –d'aquests últims, 72 a l'estany i la resta en 

zones humides de l'entorn. 

De les 63 tortugues capturades el 2017, 38 es trobaven a l'Estany de Banyoles i 

les 24 restants, al riu. Pel que fa al Ter, el 80% de les captures s'han fet entre 

Celrà i el nucli de Sobrànigues, a Sant Jordi Desvalls. Però també se n'han agafat 

a Bescanó i a Salt, un tram on s'ha registrat un clar descens respecte l'any passat, 

ja que el 2016 s'hi van capturar 183 exemplars. 

De la quarantena de tortugues exòtiques atrapades a Banyoles el 2017, els tècnics 

destaquen l'augment de les captures a la zona de les llacunes de Can Morgat, on 

se n'han capturat 16 de majoritàriament joves que n0 s'havien agafat abans, 

precisament, perquè eren molt petites. Unes altres 14 es van extreure de l'estany 

principal, una xifra baixa que, pels experts, «demostra que la població aquí està 

molt controlada». 

Després de tancar l'últim any del Life Potamo Fauna, els responsables del projecte 

consideren que les dades mostren que la població de tortugues exòtiques a 

l'estany de Banyoles està «molt controlada, però que necessita d'un control regular 

per evitar que torni a recuperar-se». Pel que fa al Ter, adverteixen que cal estar 

pendents i continuar els controls, perquè el riu és un sistema obert que afavoreix la 

mobilitat de les tortugues; un factor al qual afegeixen possibles canvis en la seva 

distribució causats per la gestió del nivell de l'aigua i la sequera. 

A banda de les captures, i també a tall de conclusió, els tècnics també subratllen 

que la població de l'espècie invasora està sota control en aquelles zones on s'han 

alliberat tortugues autòctones. 

Respecte a les varietats trobades, el balanç assenyala que al Ter s'han localitzat 

exemplars corresponents als dos tipus de tortuga de Florida, la d'orelles vermelles i 
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la de panxa groga. Pel que fa a Banyoles, ressalten que s'han agafat dos 

exemplars de falsa tortuga mapa ( Graptemys pseudogeographica). 

Vint trampes d'insolació 

Per dur a terme les captures s'han utilitzat 20 trampes d'insolació, tot i que també 

se n'han fet de forma manual o amb nanses. Els tècnics van aclarir que les 

localitats on s'han col·locat trampes aquest any es troben en trams propers a les 

zones on s'ha alliberat tortugues d'estany, dintre del mateix projecte i durant el 

mateix any. «D'aquesta manera –expliquen en un comunicat– s'intenta eliminar la 

competència que provoquen les espècies exòtiques sobre les autòctones, una de 

les seves principals amenaces». 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/12/31/capturen-63-tortugues-

invasores-lestany/887753.html 

 

 
2.1.2.- REGIONAL  

 

 EL PERIÓDICO, 16/10/2017 

Expertos reclaman acabar con la 

importación de especies invasoras 

Lunes, 16/10/2017 a las 13:25 CEST 

Los expertos reunidos en Girona con motivo del Congreso Nacional sobre Especies 

Exóticas Invasoras, que se organiza en el marco del proyecto europeo Life Potamo 

Fauna, han reclamado hoy acabar con la importación de este tipo de animales para 

evitar el riesgo de impacto sobre el medio ambiente. 

El director general de Políticas Ambientales de la Generalitat, Ferran Miralles, ha 

explicado que, "mientras se sigan importando especiales potencialmente invasoras, el 

riesgo es elevado". 

"Lo mejor es no jugar con fuego", ha añadido Miralles, quien ha solicitado que se 

endurezca la normativa que permite la llegada a España de este tipo de animales. 

Este responsable de la Generalitat se ha referido especialmente a la "tortuga de Florida, 

porque todas las zonas húmedas están llenas" y ha recordado que, "antiguamente, se 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/12/31/capturen-63-tortugues-invasores-lestany/887753.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/12/31/capturen-63-tortugues-invasores-lestany/887753.html


 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià y Muga” 

 

 

 

- 21 - 

regalaban a los niños junto con un plástico en forma de lago con una palmera en el 

centro, pero muchas acababan en ríos y balsas cuando se hacían grandes". 

Ferran Miralles ha explicado que esta especie es "mucho más agresiva" que las dos 

autóctonas , con lo que ha insistido en limitar las posibilidades de importarla. 

Miralles ha sido uno de los noventa asistentes al congreso, que también ha contado con 

el concejal de Paisaje de Girona, Narcís Sastre, que trabaja con el proyecto Life Potamo 

Fauna. 

Sastre ha destacado que la labor pasa por aplicar la "pedagogía" a la sociedad y 

concienciarla del peligro de las especies invasoras, tras lo que ha explicado que, en 

ocasiones, se encuentran con pescadores que liberan en ríos y balsas a algunas de ellas 

"por tratarse de ejemplares buenos" para su práctica deportiva. 

El presidente del Consorcio de l'Estany, Francesc Castanyer, que trabaja con el proyecto 

Life Natura en el lago de Banyoles, ha coincidido en reclamar un mayor "control de las 

tortugas" para mejorar las condiciones de las autóctonas. 

Castanyer también ha incidido en otro animal que afecta al ecosistema de Banyoles 

como es la perca americana, conocida habitualmente con el nombre inglés de Black 

Bass. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171016/expertos-reclaman-acabar-con-

la-importacion-de-especies-invasoras-6356206 

 

 

 LA VANGUARDIA, 16/10/2017 

Expertos reclaman acabar con la 

importación de especies invasoras 
 
16/10/2017 13:27 

Girona, 16 oct (EFE).- Los expertos reunidos en Girona con motivo del Congreso 

Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, que se organiza en el marco del proyecto 

europeo Life Potamo Fauna, han reclamado hoy acabar con la importación de este tipo 

de animales para evitar el riesgo de impacto sobre el medio ambiente. 

El director general de Políticas Ambientales de la Generalitat, Ferran Miralles, ha 

explicado que, "mientras se sigan importando especiales potencialmente invasoras, el 

riesgo es elevado". 

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171016/expertos-reclaman-acabar-con-la-importacion-de-especies-invasoras-6356206
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171016/expertos-reclaman-acabar-con-la-importacion-de-especies-invasoras-6356206
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"Lo mejor es no jugar con fuego", ha añadido Miralles, quien ha solicitado que se 

endurezca la normativa que permite la llegada a España de este tipo de animales. 

Este responsable de la Generalitat se ha referido especialmente a la "tortuga de Florida, 

porque todas las zonas húmedas están llenas" y ha recordado que, "antiguamente, se 

regalaban a los niños junto con un plástico en forma de lago con una palmera en el 

centro, pero muchas acababan en ríos y balsas cuando se hacían grandes". 

Ferran Miralles ha explicado que esta especie es "mucho más agresiva" que las dos 

autóctonas, con lo que ha insistido en limitar las posibilidades de importarla. 

Miralles ha sido uno de los noventa asistentes al congreso, que también ha contado con 

el concejal de Paisaje de Girona, Narcís Sastre, que trabaja con el proyecto Life Potamo 

Fauna. 

Sastre ha destacado que la labor pasa por aplicar la "pedagogía" a la sociedad y 

concienciarla del peligro de las especies invasoras, tras lo que ha explicado que, en 

ocasiones, se encuentran con pescadores que liberan en ríos y balsas a algunas de ellas 

"por tratarse de ejemplares buenos" para su práctica deportiva. 

El presidente del Consorcio de l'Estany, Francesc Castanyer, que trabaja con el proyecto 

Life Natura en el lago de Banyoles, ha coincidido en reclamar un mayor "control de las 

tortugas" para mejorar las condiciones de las autóctonas. 

Castanyer también ha incidido en otro animal que afecta al ecosistema de Banyoles 

como es la perca americana, conocida habitualmente con el nombre inglés de Black 

Bass. 

Los trabajos realizados en este lago para reducir la población de esta especie ha dado 

frutos e, igualmente, se apuesta por la concienciación de la ciudadanía para dar solución 

a problemas que, hasta el próximo miércoles, se tratarán en Girona. EFE 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.lavanguardia.com/vida/20171016/432121576850/expertos-reclaman-

acabar-con-la-importacion-de-especies-invasoras.html 

 

 
 

 LA VANGUARDIA, 06/11/2017 

Alliberen juvenils de nàiades criats en 

captivitat a 27 nous punts de les 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171016/432121576850/expertos-reclaman-acabar-con-la-importacion-de-especies-invasoras.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171016/432121576850/expertos-reclaman-acabar-con-la-importacion-de-especies-invasoras.html
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comarques gironines per repoblar 

l'espècie 
  
 

06/11/2017 13:32 

ACN OLot.-El projecte Life Potamo Fauna per a la conservació de fauna fluvial 

d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 ha permès alliberar exemplars de nàiades criats 

en captivitat a 27 nous punts de les comarques gironines. L'objectiu és crear nous nuclis 

a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga en indrets on ja hi havia hagut colònies 

d'aquest mol·lusc però que en les últimes dècades havia desaparegut. A més a més, 

també s'han reforçat els nuclis de 15 punts més per consolidar les poblacions d'aquest 

mol·lusc en risc d'extinció. En els últims dos anys, s'hauran alliberat més de 4.500 

juvenils criats en captivitat al laboratori que el Consorci de l'Estany té a Porqueres, a 

banda d'altres estratègies com ara traslladar exemplars salvatges a noves indrets. El 

projecte amb fons europeu finalitza aquest any i caldrà esperar com a mínim quatre anys 

més per veure si els alliberaments han funcionat. Els tècnics, però, són optimistes 

després de constatar que ja hi a poblacions de nàiades consolidades en indrets on ja 

s'han fet alliberaments, com ara a alguns recs de sortida de l'estany de Banyoles. 

El projecte Life Potamo Fauna va començar el 2014 i entre els objectius fixats hi ha la 

recuperació de poblacions de nàiades 'Unio mancus' i 'Unio ravoisieri' que estan en risc 

d'extinció a mig termini. Concretament, el que els científics s'han proposat en aquests 

quatre anys ha estat crear de 2 a 4 noves localitzacions amb nàiades a cadascun dels sis 

espais naturals de la Xarxa Natura inclosos en el projecte. Això inclou les conques de 

rius com ara els rius Brugent, Ter, Fluvià, Llèmana i l'estany de Banyoles, entre d'altres. 

En xifres, el que s'ha fet ha estat reintroduir de nou aquesta espècie a 27 localitats de les 

conques del riu Ter, Fluvià i Muga on anteriorment n'hi havia hagut però que 

actualment havia desaparegut i reforça les poblacions a 15 indrets més. Entre l'any 

passat i aquest, s'han alliberat més de 4.500 juvenils criats en els últims 5 anys captivitat 

al laboratori del Consorci de l'Estany de Porqueres. Aquesta, però, no ha estat l'única 

estratègia, ja que també s'han deixat anar prop de 4.000 peixos infestats amb larves de 

gloquidis, una de les fases necessàries per a la seva reproducció. Des del 2016, s'han dut 

a terme dues noves actuacions que no estaven contemplades al projecte però que els 

tècnics han cregut que calia experimentar. D'una banda, s'han sembrat més de 90.000 

juvenils nascuts el 2017 -fan molt pocs mil·límetres de mida- i també s'han traslladat 

uns 750 exemplars de nàiades salvatges que es trobaven en colònies ben poblades fins a 

nous indrets (traslocament). Cal dir que, com més petit és l'exemplar, menys 

probabilitats de supervivència té. Ara caldrà esperar com a mínim uns quatre anys per 

veure si les actuacions han estat un èxit. Malgrat tot, els tècnics es mostren optimistes 

pels resultats preliminars que ja tenen. Segons explica el coordinador del projecte, Quim 

Pou, han pogut constatar que hi ha un percentatge prou elevat d'exemplars supervivents 

en alguns dels trasllats que s'han fet amb exemplars salvatges. Destaca també el cas 

d'alguns recs de sortides de l'estany de Banyoles on ja es van fer repoblacions en 

l'anterior projecte Life i on actualment ja hi ha poblacions consolidades. "Sabem que 

l'estratègia és bona i confiem que en quatre anys s'hauran creta més de 20 nuclis nous de 
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nàiades", afegeix Pou.Mes de 26.000 juvenils alliberats a la GarrotxaAquest dilluns 

s'han alliberat prop d'un centenar d'exemplars a la zona de la Moixina d'Olot. Al Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'han alliberat amb aquest projecte més de 

1.300 juvenils de més d'un any de vida, 25.000 més de menys d'un any així com uns 

1.100 peixos infestats. En aquesta zona s'han fer repoblacions a 6 indrets, dels quals 3 

són espais nous on ja no quedava cap exemplar i la resta, són indrets on s'ha volgut 

reforçar la seva presència. El director del parc, Xavier Puig, ha recordat que van ser 

pioners en la cria de nàiades en captivitat des del 1993 fins al 2004 però que després el 

projecte es va interrompre. Amb aquest Life ara s'ha donat un nou impuls per 

"reactivar" les repoblacions a la zona. El futur del laboratori de PorqueresEl projecte 

Life Potamo Fauna finalitza aquest 31 de desembre però caldrà mantenir algunes 

actuacions de seguiment i control de les nàiades per garantir la continuïtat dels 

repoblaments. A nivell de Laboratori, Pou ha admès que caldrà buscar nous recursos per 

mantenir aquestes instal·lacions pioneres a Europa. I ha recordat que en els set anys que 

porta en funcionament ha permès avançar molt les tècniques de cria i engreix de les 

nàiades en captivitat i reduir la mortalitat dels exemplars en el procés. Actualment 

compta amb més de 2.000 exemplars juvenils que podran ser alliberats en els pròxims 

anys. Les nàiades són uns musclos d’aigua dolça que viuen mig enterrats en el sediment 

i s’alimenten filtrant les partícules de l’aigua. Cada exemplar pot filtrar 70 litres d'aigua 

per dia i són un indicador del bon estat ambiental.El Life Potamo Fauna compta amb un 

pressupost d'1,9 milions d'euros, dels quals la meitat són finançats amb fons europeus. 

A part de les nàiades, també se centra en la recuperació d'altres espècies com la tortuga 

d'estany o el cranc de riu de potes blanques, entre d'altres. 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.lavanguardia.com/vida/20171106/432678213238/alliberen-juvenils-

de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironines-per-

repoblar-lespecie.html 

 

 

 

 
2.1.3.- NACIONAL  

 
 ABC, 16/10/2017 

 

Expertos reclaman acabar con la 
importación de especies invasoras 
 

16-10-2017 / 13:33 h EFE 

Los expertos reunidos en Girona con motivo del Congreso Nacional sobre Especies Exóticas 

Invasoras, que se organiza en el marco del proyecto europeo Life Potamo Fauna, han 

reclamado hoy acabar con la importación de este tipo de animales para evitar el riesgo de 

impacto sobre el medio ambiente. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171106/432678213238/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironines-per-repoblar-lespecie.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171106/432678213238/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironines-per-repoblar-lespecie.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171106/432678213238/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironines-per-repoblar-lespecie.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2636152
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2636152
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El director general de Políticas Ambientales de la Generalitat, Ferran Miralles, ha explicado 

que, "mientras se sigan importando especiales potencialmente invasoras, el riesgo es 

elevado". 

"Lo mejor es no jugar con fuego", ha añadido Miralles, quien ha solicitado que se endurezca 

la normativa que permite la llegada a España de este tipo de animales. 

Este responsable de la Generalitat se ha referido especialmente a la "tortuga de Florida, 

porque todas las zonas húmedas están llenas" y ha recordado que, "antiguamente, se 

regalaban a los niños junto con un plástico en forma de lago con una palmera en el centro, 

pero muchas acababan en ríos y balsas cuando se hacían grandes". 

Ferran Miralles ha explicado que esta especie es "mucho más agresiva" que las dos 

autóctonas , con lo que ha insistido en limitar las posibilidades de importarla. 

Miralles ha sido uno de los noventa asistentes al congreso, que también ha contado con el 

concejal de Paisaje de Girona, Narcís Sastre, que trabaja con el proyecto Life Potamo 

Fauna. 

Sastre ha destacado que la labor pasa por aplicar la "pedagogía" a la sociedad y 

concienciarla del peligro de las especies invasoras, tras lo que ha explicado que, en 

ocasiones, se encuentran con pescadores que liberan en ríos y balsas a algunas de ellas "por 

tratarse de ejemplares buenos" para su práctica deportiva. 

El presidente del Consorcio de l'Estany, Francesc Castanyer, que trabaja con el proyecto 

Life Natura en el lago de Banyoles, ha coincidido en reclamar un mayor "control de las 

tortugas" para mejorar las condiciones de las autóctonas. 

Castanyer también ha incidido en otro animal que afecta al ecosistema de Banyoles como es 

la perca americana, conocida habitualmente con el nombre inglés de Black Bass. 

Los trabajos realizados en este lago para reducir la población de esta especie ha dado frutos 

e, igualmente, se apuesta por la concienciación de la ciudadanía para dar solución a 

problemas que, hasta el próximo miércoles, se tratarán en Girona. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2636152 
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2.1.4.- ARTICLES ESPECIALITZATS 

 

 REVISTA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALACOLOGÍA (SEM), Diciembre 

2017 
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 ARTICLE DE RECERCA A LA PUBLICACIÓ “ACTA ZOOLOGICA 

BULGARICA” DEL INSTITUTE OF BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM 

RESEARCH, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 2017 
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2.2.- ARTICLES INTERNET / ARTÍCULOS INTERNET / INTERNET ARTICLES 

 
2.2.1. MITJÀ DIGITAL / MEDIO DIGITAL / DIGITAL MASS MEDIA 
 

 EMPORDÀ DIGITAL, 14/09/2017 

 

NEIXEN ELS TRES PRIMERS EXEMPLARS DE 
TORTUGA D'ESTANY D'AQUESTA TEMPORADA 
 

Aquest mes han nascut al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRT) a 
Garriguella els tres primers exemplars de tortuga d'estany (Emys orbicularis) d'aquesta 
temporada. Aquesta tardor s'espera que en neixin prop d'un centenar, per ser alliberades, 
més endavant, en el seu hàbitat natural.  

 

Les instal·lacions del CRT, gràcies al projecte LIFE Potamo Fauna, han experimentat un 
creixement i millora, que va permetre la construcció de 31 noves basses de cria per la 
tortuga d'estany. Les Emys orbicularisnascudes els darrers tres anys en aquest centre han 
estat alliberades en diferents espais del riu Ter per tal de recuperar la població, 
pràcticament desapareguda. Fins el moment, al Ter se n'han reintroduït 160 exemplars. 

El projecte LIFE Potamo Fauna 
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El projecte LIFE Potamo Fauna (2014-2017) permet conservar espècies amenaçades com 
la nàiade allargada (Unio elongatulus), la tortuga d’estany (Emys orbicularis) o el cranc de 
riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes). Durant quatre anys s’actua en 11 
espais xarxa Natura 2000 de les comarques de Girona. 

Aquest projecte és executat i coordinat pel Consorci de l’Estany conjuntament amb el 
Consorci del Ter, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
Forestal Catalana, els Amics de la Tortuga de l’Albera i la Universitat del País Basc. 
També hi participen financerament la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Banyoles, 
l’Ajuntament de Porqueres, el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i Aigües de 
Banyoles. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 
http://www.empordadigital.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=6403:ne

ixen-els-tres-primers-exemplars-de-tortuga-d-estany-d-aquesta-

temporada&Itemid=670 
 
 
 
 

 EMPORDA.INFO, 14/09/2017 

 

Neixen els tres primers 
exemplars de tortuga 
d'estany d'aquesta 
temporada 
El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera espera que 

n'hi hagi prop d'un centenar a la tardor 

E. DON | DDG 14.09.2017 | 10:51 

 

 

 

 

Els tres exemplars nascuts aquest setembre CR 

http://www.empordadigital.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=6403:neixen-els-tres-primers-exemplars-de-tortuga-d-estany-d-aquesta-temporada&Itemid=670
http://www.empordadigital.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=6403:neixen-els-tres-primers-exemplars-de-tortuga-d-estany-d-aquesta-temporada&Itemid=670
http://www.empordadigital.cat/index.php?option=com_k2&view=item&id=6403:neixen-els-tres-primers-exemplars-de-tortuga-d-estany-d-aquesta-temporada&Itemid=670
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Durant aquest mes de setembre han nascut al Centre de Reproducció de 

Tortugues de l'Albera (CRT) de Garriguella els tres primers exemplars de tortuga 

d'estany ( Emys orbicularis) de la temporada. A la tardor s'espera que en neixin 

prop d'un centenar més que, posteriorment, seràn alliberades dins del seu hàbitat 

natural. 

Les instal·lacions del CRT han experimentat un creixement i millora que va 

permetre la construcció de 31 noves basses de cria per a la tortuga 

d'estany. Les tortugues nascudes els darrers tres anys en aquest centre han estat 

alliberats en diferents espais del riu Ter per tal de recuperar la població, 

pràcticament desapareguda. Fins el moment,se n'han reintroduït 160 exemplars. 

L'activitat s'engloba dins del projecte «LIFE Potamo Fauna» (2014-2017) que 

permet conservar espècies amenaçades com és el cas de la tortuga d'estany. 

Durant quatre anys s'ha actuat en un total d'11 espais xarxa Natura 2000 de les 

comarques de Girona. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 
http://www.emporda.info/comarca/2017/09/14/neixen-tres-primers-exemplars-

tortuga/366866.html 
 
 
 
 

 CCMA.CAT, 16/10/2017 
 

El Govern prioritzarà la lluita contra 

aquelles espècies invasores que ataquen 

fauna i flora "clau" per a l'ecosistema 
16 Oct 2017 - 16.00 

 
Pla general del congrés nacional sobre espècies exòtiques invasores que es fa a Girona 

aquest 16 d'octubre del 2017 (vertical) 

http://www.emporda.info/comarca/2017/09/14/neixen-tres-primers-exemplars-tortuga/366866.html
http://www.emporda.info/comarca/2017/09/14/neixen-tres-primers-exemplars-tortuga/366866.html
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ACN Girona.-El Govern planteja fer un canvi d'estratègia en la lluita contra les espècies 

invasores. El director General de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, ha explicat 

que fins ara "s'ha anat a remolc" a l'hora de combatre-les, posant com a exemple la 

vespa asiàtica. Per això, la proposta amb què treballa el Departament de Territori i 

Sostenibilitat és centrar-se en la protecció d'unes "quinze o vint" espècies autòctones 

que són "clau" per a la protecció d'ecosistemes o que corren risc de desaparèixer. Una 

de les estratègies que hi ha a sobre de la taula és restringir la compra i tinença de 

determinada flora i fauna invasora. Miralles, que no ha posat data per aplicar aquesta 

restricció, ha posat d'exemple la tortuga de Florida, una de les espècies que més 

s'abandonen quan creixen. La gestió de les espècies exòtiques invasores es tracta des de 

fa cinc anys en un congrés d'àmbit espanyol, que aquest dilluns ha començat a Girona 

amb més de 90 inscrits. La ciutat també ha detallat que està incrementant la lluita contra 

les espècies exòtiques invasores com l'arbre ailant. El regidor de Paisatge i Hàbitat 

Urbà, Narcís Sastre, ha detallat que preveuen dedicar en els propers anys "entre 350.000 

i 400.000 euros" a lluitar contra aquesta situació. 

La lluita contra espècies exòtiques invasores pren una nova estratègia a Catalunya. La 

Generalitat està treballant en la redacció d'un nou full de ruta sobre biodiversitat que ha 

d'aprovar-se en els propers dos anys. Aquest document inclou, segons ha detallat el 

director de Polítiques Ambientals i Medi Natural Ferran Miralles, un rumb diferent a 

l'actual. La base de dades amb la qual treballa el Departament té indexades 1.100 

espècies exòtiques registrades a Catalunya, un 10% de la qual són invasores i "són les 

que suposen un problema". "No ho podem assumir tot", assegura Ferran Miralles. Les 

que més preocupen són les espècies exòtiques invasores que afecten a "hàbitats molt 

confinats" com les zones aquàtiques. Un altre focus de preocupació són les invasores 

que tenen efectes econòmics com pot ser el cargol poma o la vespa asiàtica. Finalment, 

la tercera línia d'espècies on es posa l'accent en la nova estratègia són les autòctones 

"dèbils" que es poden veure amenaçades per l'arribada d'un "rival". Una nova estratègia 

en tres etapesPer a la Generalitat, la lluita contra les espècies exòtiques invasores "és un 

tema de primer ordre". El director general de Polítiques Medi Ambientals ha afirmat 

que lluitar contra les 110 espècies exòtiques invasores que hi ha a Catalunya tindria 

"despeses astronòmiques". Per això, aposta per centrar-se en una selecció tècnica. La 

principal novetat de la nova estratègia del full de ruta es "no anar a remolc" i actuar en 

les primeres fases, quan "encara hi ha possibilitats d'una mica d'èxit". La proposta es 

concreta en tres etapes. La primera serà seleccionar quines espècies preocupen més i 

fer-ne una selecció d'unes "quinze o vint". El segon pas serà elaborar un pla de 

protecció "particular i específic" de les mesures que s'han de prendre en cas d'arribada 

d'espècie invasora. Finalment, la tercera proposta és crear una sistema que alerti de 

l'arribada d'una nova invasora per actuar de la manera més ràpida possible. La decisió 

ve per l'experiència viscuda en casos com la vespa asiàtica però també per les dificultats 

de fer front a aquestes espècies exòtiques invasores que arriben cada cop més a causa de 

la globalització. En el cas de la vespa, Miralles admet que ja "no es pot fer res" i que els 

límits geogràfics els limitarà la temperatura on aquesta espècie es trobi còmode. Endurir 

normativaUna altra via que ha proposat Miralles passa per restringir la venda i tinença 

de determinada flora i fauna que suposa un risc invasor si surt del seu hàbitat. Un 

exemple és el de la tortuga de Florida. "Tots recordem aquella espècie de peixera amb 

una illa de plàstic verda i unes palmeres que es regalava als nens fins que els animals 

creixien massa i s'abandonaven a estanys o rierols", explica Miralles. Actualment, totes 
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les zones humides tenen "presència d'aquests animals" que ara suposen "una plaga" que 

amenaça espècies autòctones com la tortuga d'estany i la de rierol. La proposta de 

restricció, que no té data per començar-se a aplicar, proposa restringir les espècies que 

es poden comprar o tenir per part de particulars. "La millor prevenció de totes és no 

jugar amb foc i, vistes les dimensions que poden tenir algunes espècies, hauríem de 

restringir molt la possibilitat de tenir alguna flora i fauna", afirma. Un repte "de llarg 

recorregut" que afecta no només a Catalunya sinó que, per a Ferran Miralles, hauria de 

ser participat per "tota la Unió Europea". Feina feta i pendent a Girona i a l'estany 

Girona acull des d'aquest dilluns i fins dimecres el cinquè congrés nacional sobre 

espècies exòtiques invasores. Un total de 90 experts vinguts d'arreu de l'Estat estan 

compartint experiències sobre com lluitar i prevenir aquesta problemàtica amb sessions 

pràctiques però també una sortida de camp a l'entorn del Ter. En aquest marc, 

l'Ajuntament de Girona ha explicat la feina que està fent per lluitar contra espècies 

exòtiques invasores. Algunes d'elles, com ha admès el regidor de paisatge urbà Narcís 

Sastre, es produeixen per "decisions polítiques del passat". Sastre ha posat d'exemple 

l'ailant, un arbre originari de Taiwan que es va començar a plantar a zones urbanes 

"perquè era bonic, resistent i creixia ràpid". Ara, però, se n'han trobat exemplars fora de 

control a la riba del Ter, alterant els paisatges. A la ciutat també hi ha problemàtica 

detectada amb la tortuga de Florida o en casos d'espècies aquàtiques introduïdes per 

pescadors. El consistori gironí afirma que la lluita contra espècies exòtiques "en 

absolut" és un tema menor. De fet, Sastre ha assegurat que l'Ajuntament té un projecte a 

cinc o sis anys vista per lluitar contra les espècies exòtiques invasores amb un 

pressupost "d'entre 350.000 i 400.000 euros". "Hi ha costos ambientals però també 

monetaris", recorda Sastre. Ara mateix, per exemple, s'està actuant a la passera del riu 

Ter a la Devesa per eliminar les canyes. Una solució a llarg termini és també la 

pedagogia i la conscienciació. El Consorci de l'Estany (Pla de l'Estany) ha posat en 

marxa iniciatives com els llibres d'en 'Blauet'. "Ara quan hi ha actuacions com la tala 

d'arbres, la gent que volta l'Estany ja et diu que els traiem perquè són invasors", 

exemplifica el president del Consorci de l'Estany i alcalde de Porqueres, Ferran 

Castañer. L'estany ha estat un punt on s'han concentrat actuacions per reduir també 

espècies aquàtiques que s'havien anat afegint i han portat dues pràctiques amb èxit al 

congrés. Una d'elles és la tortuga de Florida "on hi ha hagut un retrocés". L'altra té a 

veure amb el control de peixos. "Mitjançant pesca elèctrica s'ha fet una correcció de la 

població de peix i s'ha tret sobretot el 'black bass' que és molt depredador", explica 

Castañer. El resultat d'aquesta pesca elèctrica, que encara es manté activa, és que han 

tornat a créixer el nombre de barbs, bagres i nàiades. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.ccma.cat/324/el-govern-prioritzara-la-lluita-contra-aquelles-especies-

invasores-que-ataquen-fauna-i-flora-clau-per-a-lecosistema/noticia/2815015/ 
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AMPLIACIÓ:El Govern prioritzarà la lluita 

contra aquelles espècies invasores que 

ataquen fauna i flora “clau” per a 

l’ecosistema 

90 experts d'arreu de l'Estat participen a Girona al cinquè congrés 

nacional sobre aquesta problemàtica ambiental 

Aquest text és un servei de l'agència ACN. VilaWeb no ha intervingut ni en la selecció, ni en la redacció, ni 

en el contingut de la notícia. 
 

 16.10.2017  14:54 

 

ACN Girona.-El Govern planteja fer un canvi d’estratègia en la lluita contra 

les espècies invasores. El director General de Polítiques Ambientals, Ferran 

Miralles, ha explicat que fins ara “s’ha anat a remolc” a l’hora de combatre-

les, posant com a exemple la vespa asiàtica. Per això, la proposta amb què 

treballa el Departament de Territori i Sostenibilitat és centrar-se en la 

protecció d’unes “quinze o vint” espècies autòctones que són “clau” per a la 

protecció d’ecosistemes o que corren risc de desaparèixer. Una de les 

estratègies que hi ha a sobre de la taula és restringir la compra i tinença de 

determinada flora i fauna invasora. Miralles, que no ha posat data per 

aplicar aquesta restricció, ha posat d’exemple la tortuga de Florida, una de 

les espècies que més s’abandonen quan creixen. La gestió de les espècies 

exòtiques invasores es tracta des de fa cinc anys en un congrés d’àmbit 

espanyol, que aquest dilluns ha començat a Girona amb més de 90 inscrits. 

La ciutat també ha detallat que està incrementant la lluita contra les 

espècies exòtiques invasores com l’arbre ailant. El regidor de Paisatge i 

Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha detallat que preveuen dedicar en els 

propers anys “entre 350.000 i 400.000 euros” a lluitar contra aquesta 

situació. 

La lluita contra espècies exòtiques invasores pren una nova estratègia a 

Catalunya. La Generalitat està treballant en la redacció d’un nou full de ruta 

sobre biodiversitat que ha d’aprovar-se en els propers dos anys. Aquest 

document inclou, segons ha detallat el director de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural Ferran Miralles, un rumb diferent a l’actual. La base de dades 
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amb la qual treballa el Departament té indexades 1.100 espècies exòtiques 

registrades a Catalunya, un 10% de la qual són invasores i “són les que 

suposen un problema”. “No ho podem assumir tot”, assegura Ferran 

Miralles. Les que més preocupen són les espècies exòtiques invasores que 

afecten a “hàbitats molt confinats” com les zones aquàtiques. Un altre focus 

de preocupació són les invasores que tenen efectes econòmics com pot ser 

el cargol poma o la vespa asiàtica. Finalment, la tercera línia d’espècies on 

es posa l’accent en la nova estratègia són les autòctones “dèbils” que es 

poden veure amenaçades per l’arribada d’un “rival”. Una nova estratègia en 

tres etapesPer a la Generalitat, la lluita contra les espècies exòtiques 

invasores “és un tema de primer ordre”. El director general de Polítiques 

Medi Ambientals ha afirmat que lluitar contra les 110 espècies exòtiques 

invasores que hi ha a Catalunya tindria “despeses astronòmiques”. Per això, 

aposta per centrar-se en una selecció tècnica. La principal novetat de la 

nova estratègia del full de ruta es “no anar a remolc” i actuar en les 

primeres fases, quan “encara hi ha possibilitats d’una mica d’èxit”. La 

proposta es concreta en tres etapes. La primera serà seleccionar quines 

espècies preocupen més i fer-ne una selecció d’unes “quinze o vint”. El 

segon pas serà elaborar un pla de protecció “particular i específic” de les 

mesures que s’han de prendre en cas d’arribada d’espècie invasora. 

Finalment, la tercera proposta és crear una sistema que alerti de l’arribada 

d’una nova invasora per actuar de la manera més ràpida possible. La 

decisió ve per l’experiència viscuda en casos com la vespa asiàtica però 

també per les dificultats de fer front a aquestes espècies exòtiques 

invasores que arriben cada cop més a causa de la globalització. En el cas de 

la vespa, Miralles admet que ja “no es pot fer res” i que els límits geogràfics 

els limitarà la temperatura on aquesta espècie es trobi còmode. Endurir 

normativa. Una altra via que ha proposat Miralles passa per restringir la 

venda i tinença de determinada flora i fauna que suposa un risc invasor si 

surt del seu hàbitat. Un exemple és el de la tortuga de Florida. “Tots 

recordem aquella espècie de peixera amb una illa de plàstic verda i unes 

palmeres que es regalava als nens fins que els animals creixien massa i 

s’abandonaven a estanys o rierols”, explica Miralles. Actualment, totes les 

zones humides tenen “presència d’aquests animals” que ara suposen “una 

plaga” que amenaça espècies autòctones com la tortuga d’estany i la de 

rierol. La proposta de restricció, que no té data per començar-se a aplicar, 

proposa restringir les espècies que es poden comprar o tenir per part de 

particulars. “La millor prevenció de totes és no jugar amb foc i, vistes les 

dimensions que poden tenir algunes espècies, hauríem de restringir molt la 

possibilitat de tenir alguna flora i fauna”, afirma. Un repte “de llarg 
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recorregut” que afecta no només a Catalunya sinó que, per a Ferran 

Miralles, hauria de ser participat per “tota la Unió Europea”. Feina feta i 

pendent a Girona i a l’estany Girona acull des d’aquest dilluns i fins 

dimecres el cinquè congrés nacional sobre espècies exòtiques invasores. 

Un total de 90 experts vinguts d’arreu de l’Estat estan compartint 

experiències sobre com lluitar i prevenir aquesta problemàtica amb 

sessions pràctiques però també una sortida de camp a l’entorn del Ter. En 

aquest marc, l’Ajuntament de Girona ha explicat la feina que està fent per 

lluitar contra espècies exòtiques invasores. Algunes d’elles, com ha admès 

el regidor de paisatge urbà Narcís Sastre, es produeixen per “decisions 

polítiques del passat”. Sastre ha posat d’exemple l’ailant, un arbre originari 

de Taiwan que es va començar a plantar a zones urbanes “perquè era 

bonic, resistent i creixia ràpid”. Ara, però, se n’han trobat exemplars fora de 

control a la riba del Ter, alterant els paisatges. A la ciutat també hi ha 

problemàtica detectada amb la tortuga de Florida o en casos d’espècies 

aquàtiques introduïdes per pescadors. El consistori gironí afirma que la 

lluita contra espècies exòtiques “en absolut” és un tema menor. De fet, 

Sastre ha assegurat que l’Ajuntament té un projecte a cinc o sis anys vista 

per lluitar contra les espècies exòtiques invasores amb un pressupost 

“d’entre 350.000 i 400.000 euros”. “Hi ha costos ambientals però també 

monetaris”, recorda Sastre. Ara mateix, per exemple, s’està actuant a la 

passera del riu Ter a la Devesa per eliminar les canyes. Una solució a llarg 

termini és també la pedagogia i la conscienciació. El Consorci de l’Estany 

(Pla de l’Estany) ha posat en marxa iniciatives com els llibres d’en ‘Blauet’. 

“Ara quan hi ha actuacions com tala d’arbre, la gent que volta l’Estany ja et 

diu que el traiem perquè és invasor”, exemplifica el president del Consorci 

de l’Estany i alcalde de Porqueres, Ferran Castañer. L’estany ha estat un 

punt on s’han concentrat actuacions per reduir també espècies aquàtiques 

que s’havien anat afegint i han portat dues pràctiques amb èxit al congrés. 

Una d’elles és la tortuga de Florida “on hi ha hagut un retrocés”. L’altra té a 

veure amb el control de peixos. “Mitjançant pesca elèctrica s’ha fet una 

correcció de la població de peix i s’ha tret sobretot el ‘black bass’ que és 

molt depredador”, explica Castañer. El resultat d’aquesta pesca elèctrica, 

que encara es manté activa, és que han tornat a créixer el nombre de 

barbs, bagres i nàiades. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
https://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioel-govern-prioritzara-la-lluita-contra-

aquelles-especies-invasores-que-ataquen-fauna-i-flora-clau-per-a-lecosistema/ 
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 CCMA.CAT, 06/11/2017 
 
 

Alliberen juvenils de nàiades criats en 

captivitat a 27 nous punts de les 

comarques gironines per repoblar 

l'espècie 

06 Nov 2017 - 13.30 

ACN OLot.-El projecte Life Potamo Fauna per a la conservació de fauna fluvial 

d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 ha permès alliberar exemplars de nàiades criats 

en captivitat a 27 nous punts de les comarques gironines. L'objectiu és crear nous nuclis 

a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga en indrets on ja hi havia hagut colònies 

d'aquest mol·lusc però que en les últimes dècades havia desaparegut. A més a més, 

també s'han reforçat els nuclis de 15 punts més per consolidar les poblacions d'aquest 

mol·lusc en risc d'extinció. En els últims dos anys, s'hauran alliberat més de 4.500 

juvenils criats en captivitat al laboratori que el Consorci de l'Estany té a Porqueres, a 

banda d'altres estratègies com ara traslladar exemplars salvatges a noves indrets. El 

projecte amb fons europeu finalitza aquest any i caldrà esperar com a mínim quatre anys 

més per veure si els alliberaments han funcionat. Els tècnics, però, són optimistes 

després de constatar que ja hi a poblacions de nàiades consolidades en indrets on ja 

s'han fet alliberaments, com ara a alguns recs de sortida de l'estany de Banyoles. 

El projecte Life Potamo Fauna va començar el 2014 i entre els objectius fixats hi ha la 

recuperació de poblacions de nàiades 'Unio mancus' i 'Unio ravoisieri' que estan en risc 

d'extinció a mig termini. Concretament, el que els científics s'han proposat en aquests 

quatre anys ha estat crear de 2 a 4 noves localitzacions amb nàiades a cadascun dels sis 

espais naturals de la Xarxa Natura inclosos en el projecte. Això inclou les conques de 

rius com ara els rius Brugent, Ter, Fluvià, Llèmana i l'estany de Banyoles, entre d'altres. 

En xifres, el que s'ha fet ha estat reintroduir de nou aquesta espècie a 27 localitats de les 

conques del riu Ter, Fluvià i Muga on anteriorment n'hi havia hagut però que 

actualment havia desaparegut i reforça les poblacions a 15 indrets més. Entre l'any 

passat i aquest, s'han alliberat més de 4.500 juvenils criats en els últims 5 anys captivitat 

al laboratori del Consorci de l'Estany de Porqueres. Aquesta, però, no ha estat l'única 

estratègia, ja que també s'han deixat anar prop de 4.000 peixos infestats amb larves de 

gloquidis, una de les fases necessàries per a la seva reproducció. Des del 2016, s'han dut 

a terme dues noves actuacions que no estaven contemplades al projecte però que els 

tècnics han cregut que calia experimentar. D'una banda, s'han sembrat més de 90.000 

juvenils nascuts el 2017 -fan molt pocs mil·límetres de mida- i també s'han traslladat 

uns 750 exemplars de nàiades salvatges que es trobaven en colònies ben poblades fins a 

nous indrets (traslocament). Cal dir que, com més petit és l'exemplar, menys 

probabilitats de supervivència té. Ara caldrà esperar com a mínim uns quatre anys per 

veure si les actuacions han estat un èxit. Malgrat tot, els tècnics es mostren optimistes 

pels resultats preliminars que ja tenen. Segons explica el coordinador del projecte, Quim 

Pou, han pogut constatar que hi ha un percentatge prou elevat d'exemplars supervivents 
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en alguns dels trasllats que s'han fet amb exemplars salvatges. Destaca també el cas 

d'alguns recs de sortides de l'estany de Banyoles on ja es van fer repoblacions en 

l'anterior projecte Life i on actualment ja hi ha poblacions consolidades. "Sabem que 

l'estratègia és bona i confiem que en quatre anys s'hauran creta més de 20 nuclis nous de 

nàiades", afegeix Pou.Mes de 26.000 juvenils alliberats a la GarrotxaAquest dilluns 

s'han alliberat prop d'un centenar d'exemplars a la zona de la Moixina d'Olot. Al Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'han alliberat amb aquest projecte més de 

1.300 juvenils de més d'un any de vida, 25.000 més de menys d'un any així com uns 

1.100 peixos infestats. En aquesta zona s'han fer repoblacions a 6 indrets, dels quals 3 

són espais nous on ja no quedava cap exemplar i la resta, són indrets on s'ha volgut 

reforçar la seva presència. El director del parc, Xavier Puig, ha recordat que van ser 

pioners en la cria de nàiades en captivitat des del 1993 fins al 2004 però que després el 

projecte es va interrompre. Amb aquest Life ara s'ha donat un nou impuls per 

"reactivar" les repoblacions a la zona. El futur del laboratori de PorqueresEl projecte 

Life Potamo Fauna finalitza aquest 31 de desembre però caldrà mantenir algunes 

actuacions de seguiment i control de les nàiades per garantir la continuïtat dels 

repoblaments. A nivell de Laboratori, Pou ha admès que caldrà buscar nous recursos per 

mantenir aquestes instal·lacions pioneres a Europa. I ha recordat que en els set anys que 

porta en funcionament ha permès avançar molt les tècniques de cria i engreix de les 

nàiades en captivitat i reduir la mortalitat dels exemplars en el procés. Actualment 

compta amb més de 2.000 exemplars juvenils que podran ser alliberats en els pròxims 

anys. Les nàiades són uns musclos d'aigua dolça que viuen mig enterrats en el sediment 

i s'alimenten filtrant les partícules de l'aigua. Cada exemplar pot filtrar 70 litres d'aigua 

per dia i són un indicador del bon estat ambiental.El Life Potamo Fauna compta amb un 

pressupost d'1,9 milions d'euros, dels quals la meitat són finançats amb fons europeus. 

A part de les nàiades, també se centra en la recuperació d'altres espècies com la tortuga 

d'estany o el cranc de riu de potes blanques, entre d'altres. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.ccma.cat/324/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-

nous-punts-de-les-comarques-gironines-per-repoblar-lespecie/noticia/2819397/ 
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Alliberen juvenils de nàiades criats en 
captivitat a 27 nous punts de les 
comarques gironines per repoblar 
l'espècie 
Forma part del Projecte Life Potamo Fauna de les conques del riu Ter, Fluvià i Muga que 
finalitza enguany i amb el que s'han deixat anar més de 4.500 exemplars 

ACN Olot.-El projecte Life Potamo Fauna per a la conservació de fauna fluvial d'interès 
europeu a la xarxa Natura 2000 ha permès alliberar exemplars de nàiades criats en captivitat a 
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27 nous punts de les comarques gironines. L'objectiu és crear nous nuclis a les conques dels 
rius Ter, Fluvià i Muga en indrets on ja hi havia hagut colònies d'aquest mol·lusc però que en 
les últimes dècades havia desaparegut. A més a més, també s'han reforçat els nuclis de 15 
punts més per consolidar les poblacions d'aquest mol·lusc en risc d'extinció. En els últims dos 
anys, s'hauran alliberat més de 4.500 juvenils criats en captivitat al laboratori que el Consorci 
de l'Estany té a Porqueres, a banda d'altres estratègies com ara traslladar exemplars salvatges 
a noves indrets. El projecte amb fons europeu finalitza aquest any i caldrà esperar com a mínim 
quatre anys més per veure si els alliberaments han funcionat. Els tècnics, però, són optimistes 
després de constatar que ja hi a poblacions de nàiades consolidades en indrets on ja s'han fet 
alliberaments, com ara a alguns recs de sortida de l'estany de Banyoles. 
 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.directe.cat/acn/773756/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-
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s nàiades que s'han alliberat aquest matí © ACN 

http://www.directe.cat/acn/773756/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironi
http://www.directe.cat/acn/773756/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironi
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ACN, LOURDES CASADEMONT / Garrotxa / Olot 

El projecte Life Potamo Fauna per a la conservació de fauna fluvial d'interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 ha permès alliberar exemplars de nàiades criats 

en captivitat a 27 nous punts de les comarques gironines. 

El projecte Life Potamo Fauna va començar el 2014 i entre els objectius fixats hi 

ha la recuperació de poblacions de nàiades 'Unio mancus' i 'Unio ravoisieri' que 

estan en risc d'extinció a mig termini. Concretament, el que els científics s'han 

proposat en aquests quatre anys ha estat crear de 2 a 4 noves localitzacions amb 

nàiades a cadascun dels sis espais naturals de la Xarxa Natura inclosos en el 

projecte. Això inclou les conques de rius com ara els rius Brugent, Ter, Fluvià, 

Llèmana i l'estany de Banyoles, entre d'altres. 

 

En xifres, el que s'ha fet ha estat reintroduir de nou aquesta espècie a 27 

localitats de les conques del riu Ter, Fluvià i Muga on anteriorment n'hi havia 

hagut però que actualment havia desaparegut i reforça les poblacions a 15 

indrets més. Entre l'any passat i aquest, s'han alliberat més de 4.500 juvenils 

criats en els últims 5 anys captivitat al laboratori del Consorci de l'Estany de 

Porqueres. Aquesta, però, no ha estat l'única estratègia, ja que també s'han 

deixat anar prop de 4.000 peixos infestats amb larves de gloquidis, una de les 

fases necessàries per a la seva reproducció. 

 

Des del 2016, s'han dut a terme dues noves actuacions que no estaven 

contemplades al projecte però que els tècnics han cregut que calia experimentar. 

D'una banda, s'han sembrat més de 90.000 juvenils nascuts el 2017 -fan molt 

pocs mil·límetres de mida- i també s'han traslladat uns 750 exemplars de 

nàiades salvatges que es trobaven en colònies ben poblades fins a nous indrets 

(traslocament). Cal dir que, com més petit és l'exemplar, menys probabilitats de 

supervivència té. 

 

https://www.gerio.cat/autor/acn
https://www.gerio.cat/autor/lourdes-casademont
https://www.gerio.cat/noticies/comarca/garrotxa
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Ara caldrà esperar com a mínim uns quatre anys per veure si les actuacions han 

estat un èxit. Malgrat tot, els tècnics es mostren optimistes pels resultats 

preliminars que ja tenen. Segons explica el coordinador del projecte, Quim Pou, 

han pogut constatar que hi ha un percentatge prou elevat d'exemplars 

supervivents en alguns dels trasllats que s'han fet amb exemplars salvatges. 

Destaca també el cas d'alguns recs de sortides de l'estany de Banyoles on ja es 

van fer repoblacions en l'anterior projecte Life i on actualment ja hi ha 

poblacions consolidades. "Sabem que l'estratègia és bona i confiem que en 

quatre anys s'hauran creta més de 20 nuclis nous de nàiades", afegeix Pou. 

Mes de 26.000 juvenils alliberats a la Garrotxa 

Aquest dilluns s'han alliberat prop d'un centenar d'exemplars a la zona de la 

Moixina d'Olot. Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'han 

alliberat amb aquest projecte més de 1.300 juvenils de més d'un any de vida, 

25.000 més de menys d'un any així com uns 1.100 peixos infestats. En aquesta 

zona s'han fer repoblacions a 6 indrets, dels quals 3 són espais nous on ja no 

quedava cap exemplar i la resta, són indrets on s'ha volgut reforçar la seva 

presència. El director del parc, Xavier Puig, ha recordat que van ser pioners en 

la cria de nàiades en captivitat des del 1993 fins al 2004 però que després el 

projecte es va interrompre. Amb aquest Life ara s'ha donat un nou impuls per 

"reactivar" les repoblacions a la zona. 

El futur del laboratori de Porqueres 

El projecte Life Potamo Fauna finalitza aquest 31 de desembre però caldrà 

mantenir algunes actuacions de seguiment i control de les nàiades per garantir 

la continuïtat dels repoblaments. A nivell de Laboratori, Pou ha admès que 

caldrà buscar nous recursos per mantenir aquestes instal·lacions pioneres a 

Europa. I ha recordat que en els set anys que porta en funcionament ha permès 

avançar molt les tècniques de cria i engreix de les nàiades en captivitat i reduir 

la mortalitat dels exemplars en el procés. Actualment compta amb més de 2.000 

exemplars juvenils que podran ser alliberats en els pròxims anys. 
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Les nàiades són uns musclos d’aigua dolça que viuen mig enterrats en el 

sediment i s’alimenten filtrant les partícules de l’aigua. Cada exemplar pot filtrar 

70 litres d'aigua per dia i són un indicador del bon estat ambiental. 

 

El Life Potamo Fauna compta amb un pressupost d'1,9 milions d'euros, dels 

quals la meitat són finançats amb fons europeus. A part de les nàiades, també se 

centra en la recuperació d'altres espècies com la tortuga d'estany o el cranc de 

riu de potes blanques, entre d'altres. 
 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
https://www.gerio.cat/noticia/308135/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-

captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironi 
 
 
 
 

 EMPORDA.INFO, 06/11/2017 

Alliberen juvenils de 
nàiades criats en 
captivitat a 27 nous 
punts de tot Girona 
Forma part del Projecte Life Potamo Fauna de les conques del 

riu Ter, Fluvià i Muga que finalitza enguany i amb el que s'han 

deixat anar més de 4.500 exemplars 

 

      ACN 06.11.2017 | 17:39 

 

 

     Les nàiades que s´han alliberat a Olot ACN 

https://www.gerio.cat/noticia/308135/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironi
https://www.gerio.cat/noticia/308135/alliberen-juvenils-de-naiades-criats-en-captivitat-a-27-nous-punts-de-les-comarques-gironi
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El projecte Life Potamo Fauna per a la conservació de fauna fluvial d'interès 

europeu a la xarxa Natura 2000 ha permès alliberar exemplars de nàiades criats 

en captivitat a 27 nous punts de les comarques gironines. L'objectiu és crear nous 

nuclis a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga en indrets on ja hi havia hagut 

colònies d'aquest mol·lusc però que en les últimes dècades havia desaparegut. A 

més a més, també s'han reforçat els nuclis de 15 punts més per consolidar les 

poblacions d'aquest mol·lusc en risc d'extinció. En els últims dos anys, s'hauran 

alliberat més de 4.500 juvenils criats en captivitat al laboratori que el Consorci de 

l'Estany té a Porqueres, a banda d'altres estratègies com ara traslladar exemplars 

salvatges a noves indrets. El projecte amb fons europeu finalitza aquest any i 

caldrà esperar com a mínim quatre anys més per veure si els alliberaments han 

funcionat. Els tècnics, però, són optimistes després de constatar que ja hi a 

poblacions de nàiades consolidades en indrets on ja s'han fet alliberaments, com 

ara a alguns recs de sortida de l'estany de Banyoles. 

El projecte Life Potamo Fauna va començar el 2014 i entre els objectius fixats hi ha 

la recuperació de poblacions de nàiades 'Unio mancus' i 'Unio ravoisieri' que estan 

en risc d'extinció a mig termini. Concretament, el que els científics s'han proposat 

en aquests quatre anys ha estat crear de 2 a 4 noves localitzacions amb nàiades a 

cadascun dels sis espais naturals de la Xarxa Natura inclosos en el projecte. Això 

inclou les conques de rius com ara els rius Brugent, Ter, Fluvià, Llèmana i l'estany 

de Banyoles, entre d'altres. 

En xifres, el que s'ha fet ha estat reintroduir de nou aquesta espècie a 27 localitats 

de les conques del riu Ter, Fluvià i Muga on anteriorment n'hi havia hagut però que 

actualment havia desaparegut i reforça les poblacions a 15 indrets més. Entre l'any 

passat i aquest, s'han alliberat més de 4.500 juvenils criats en els últims 5 anys 

captivitat al laboratori del Consorci de l'Estany de Porqueres. Aquesta, però, no ha 

estat l'única estratègia, ja que també s'han deixat anar prop de 4.000 peixos 

infestats amb larves de gloquidis, una de les fases necessàries per a la seva 

reproducció. 

Des del 2016, s'han dut a terme dues noves actuacions que no estaven 

contemplades al projecte però que els tècnics han cregut que calia experimentar. 

D'una banda, s'han sembrat més de 90.000 juvenils nascuts el 2017 -fan molt pocs 

mil·límetres de mida- i també s'han traslladat uns 750 exemplars de nàiades 
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salvatges que es trobaven en colònies ben poblades fins a nous indrets 

(traslocament). Cal dir que, com més petit és l'exemplar, menys probabilitats de 

supervivència té. 

Ara caldrà esperar com a mínim uns quatre anys per veure si les actuacions han 

estat un èxit. Malgrat tot, els tècnics es mostren optimistes pels resultats 

preliminars que ja tenen. Segons explica el coordinador del projecte, Quim Pou, 

han pogut constatar que hi ha un percentatge prou elevat d'exemplars supervivents 

en alguns dels trasllats que s'han fet amb exemplars salvatges. Destaca també el 

cas d'alguns recs de sortides de l'estany de Banyoles on ja es van fer repoblacions 

en l'anterior projecte Life i on actualment ja hi ha poblacions consolidades. "Sabem 

que l'estratègia és bona i confiem que en quatre anys s'hauran creta més de 20 

nuclis nous de nàiades", afegeix Pou. 

Mes de 26.000 juvenils alliberats a la Garrotxa 

Aquest dilluns s'han alliberat prop d'un centenar d'exemplars a la zona de la 

Moixina d'Olot. Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'han alliberat 

amb aquest projecte més de 1.300 juvenils de més d'un any de vida, 25.000 més 

de menys d'un any així com uns 1.100 peixos infestats. En aquesta zona s'han fer 

repoblacions a 6 indrets, dels quals 3 són espais nous on ja no quedava cap 

exemplar i la resta, són indrets on s'ha volgut reforçar la seva presència. El director 

del parc, Xavier Puig, ha recordat que van ser pioners en la cria de nàiades en 

captivitat des del 1993 fins al 2004 però que després el projecte es va interrompre. 

Amb aquest Life ara s'ha donat un nou impuls per "reactivar" les repoblacions a la 

zona. 

El futur del laboratori de Porqueres 

El projecte Life Potamo Fauna finalitza aquest 31 de desembre però caldrà 

mantenir algunes actuacions de seguiment i control de les nàiades per garantir la 

continuïtat dels repoblaments. A nivell de Laboratori, Pou ha admès que caldrà 

buscar nous recursos per mantenir aquestes instal·lacions pioneres a Europa. I ha 

recordat que en els set anys que porta en funcionament ha permès avançar molt 

les tècniques de cria i engreix de les nàiades en captivitat i reduir la mortalitat dels 

exemplars en el procés. Actualment compta amb més de 2.000 exemplars juvenils 

que podran ser alliberats en els pròxims anys. 
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Les nàiades són uns musclos d´aigua dolça que viuen mig enterrats en el sediment 

i s´alimenten filtrant les partícules de l´aigua. Cada exemplar pot filtrar 70 litres 

d'aigua per dia i són un indicador del bon estat ambiental. 

El Life Potamo Fauna compta amb un pressupost d'1,9 milions d'euros, dels quals 

la meitat són finançats amb fons europeus. A part de les nàiades, també se centra 

en la recuperació d'altres espècies com la tortuga d'estany o el cranc de riu de 

potes blanques, entre d'altres. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 
http://www.emporda.info/comarca/2017/11/06/alliberen-juvenils-naiades-criats-

captivitat/373206.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emporda.info/comarca/2017/11/06/alliberen-juvenils-naiades-criats-captivitat/373206.html
http://www.emporda.info/comarca/2017/11/06/alliberen-juvenils-naiades-criats-captivitat/373206.html
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2.2.2. PÀGINES WEB  / PÀGINAS WEB / WEBSITES 

 

 www.consorcidelestany.org 

 

- L’estació mòbil de desinfecció del musclo zebrat de l’Estany de 

Banyoles ha desinfectat gaire bé 1.500 embarcacions en quatre 

mesos, 27/07/2017 

 

 

http://www.consorcidelestany.org/
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- Els dos últims anys s’ha repoblat amb més de 4.500 juvenils de 

nàiades les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, 07/11/2017 
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- Especialistes en espècies exòtiques invasores i en mol·luscs de 

rius i zones humides es reuneixen a Girona, 21/11/2017 
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- Peixos, nàiades i la cigonya blanca protagonistes de l’expositor 

del LIFE Potamo Fauna a la Fira de Sant Martirià de Banyoles, 

21/11/2017 
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- Disminueixen les captures de tortugues exòtiques del projecte 

LIFE Potamo Fauna el 2017, 21/12/2017 
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 www.consorcidelter.cat 

 

- A punt els dos congressos que tindran lloc aquesta tardor a 

Girona sobre espècies exòtiques invasores i sobre l’estudi i 

conservació de mol·luscs de rius i zones humides, 04/09/2017 

 

http://www.consorcidelter.cat/
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- Especialistes en espècies exòtiques invasores i en mol·luscs de 

rius i zones humides es reuneixen a Girona, 02/11/2017 
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- Els dos últims anys s’ha repoblat amb més de 4.500 juvenils de 

nàiades les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, 06/11/2017 
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- Disminueixen les captures de tortugues exòtiques del projecte 

LIFE Potamo Fauna el 2017, 20/12/2017 
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 www.lifepotamofauna.org 

 

- Els seguiments limnològics i de vegetació a les micro basses de 

nova creació al Baix Ter constaten la seva eficàcia per recuperar 

poblacions d’herpetofauna fluvial, 10/07/2017 

 

http://www.lifepotamofauna.org/
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- Tècnics del Consorci de l’Estany rescaten els capgrossos 

d’amfibis de la platja d’Espolla, 11/07/2017 
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- L’exposició del projecte ha estat visitada per més de 7.000 

persones aquests primers sis mesos del 2017, 11/07/2017 
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- Tot a punt pels dos congressos que tindran lloc aquesta tardor a 

Girona sobres espècies exòtiques invasores i sobre l’estudi i 

conservació de mol·luscs de rius i zones humides, 11/07/2017 
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- Aquesta primavera s’han alliberat més de 4.500 nous crancs de 

riu autòcton, 11/07/2017 
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- Aquesta primavera s’han alliberat 40 exemplars de tortuga 

d’estany al riu Ter criats en captivitat amb l’objectiu de recuperar 

aquesta espècie amenaçada, 11/07/2017 
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- L’estació mòbil de desinfecció del musclo zebrat de l’Estany de 

Banyoles ha desinfectat gaire bé 1.500 embarcacions en quatre 

mesos, 26/07/2017 
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- Neixen els tres primers exemplars de tortuga d’estany d’aquesta 

temporada, 07/09/2017 
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- Especialistes en espècies exòtiques invasores i en mol·luscs de 

rius i zones humides es reuneixen a Girona, 21/11/2017 
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- Peixos, nàiades i la cigonya blanca protagonistes de l’expositor 

del LIFE Potamo Fauna a la Fira de Sant Martirià de Banyoles, 

22/11/2017 
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- Els dos últims anys s’ha repoblat amb més de 4.500 juvenils de 

nàiades les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, 24/11/2017 
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- En el marc del projecte LIFE s’han pogut fer 65 visites guiades a 

l’exposició que consciencia sobre les espècies autòctones i el 

perill de les invasores, 05/12/2017 
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- El coordinador tècnic del LIFE Potamo Fauna, Quim Pou, participa 

en la trobada europea sobre espècies exòtiques invasores, 

11/12/2017 
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- Disminueixen les captures de tortugues exòtiques del projecte 

LIFE Potamo Fauna el 2017, 19/12/2017 
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 www.mncn.csic.es 

 

- Descubren una de las causas de la alta mortalidad de las náyades 

juveniles, 05/12/2017 

 
 

http://www.mncn.csic.es/
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 http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa 

 

- S’han alliberat més de 4.500 nous crancs de riu autòcton, 

01/07/2017 

 
- El Centre de Documentació del Parc Natural ha participat en el 5è 

Congrés Nacional sobre Espècies Exòtiques Invasores EEI 2017, 

24/10/2017 

 
 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa
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- El Parc Natural mitjançant el seu Centre de Documentació 

col·labora amb les Jornades sobre estudi i conservació de 

mol·luscs de rius i zones humides que es van fer el 20 i 21 

d’octubre de 2017, 27/10/2017 

 
 

- Es va fer la roda de premsa de presentació dels resultats dels 

repoblaments amb nàiades a les conques dels rius Ter, Fluvià, 

Brugent, Ser, Llémena, Xunclà i Riudelleques i l’estany de 

Banyoles, 14/11/2017 
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2.3.- AGÈNCIA DE NOTÍCIES / AGENCIA DE NOTICIAS / NEWS AGENCY   
 

2.4.- TELEVISIÓ / TELEVISIÓN / TELEVISION 

 
2.4.1.- LOCAL 

 

 TELEVISIÓ DE BANYOLES, 29/12/2017 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/7264-creix-la-

captura-de-tortugues-exotiques-a-l-estany-de-banyoles-i-el-seu-entorn-durant-el-

2017 

 
 

 

2.5.- RÀDIO /RADIO /RADIO NEWS 

 
2.5.1.- LOCAL 
 

 RÀDIO BANYOLES, 27/07/2017 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=15468&t=L%E2%80%99estaci%C3%

B3+m%C3%B2bil+contra+el+musclo+zebrat+de+l%E2%80%99Estany+ha+desin

fectat+gaireb%C3%A9+1.200+embarcacions+en+quatre+mesos 

 

2.5.2.- REGIONAL 
 

 CATALUNYA RÀDIO, 16/10/2017 

 

Veto a la importació d'animals i 
plantes exòtics 
 
16/10/2017 
 

La Generalitat vol endurir les mesures per impedir la importació d'espècies animals i 

vegetals invasores i demanarà l'aval de la Unió Europea. Ho ha anunciat avui a Girona 

el director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, que ha inaugurat el 5è 

Congrés Nacional sobre Espècies Exòtiques Invasores. Miralles ha posat d'exemple 

l'arribada de la vespa asiàtica com una lluita perduda, mentre que destaca com un èxit 

l'eliminació de peixos exòtics a l'estany de Banyoles. 
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/veto-a-la-importacio-

danimals-i-plantes-exotics/audio/978130/#.WeTOsGPmWZg.twitter 

 

 

http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/7264-creix-la-captura-de-tortugues-exotiques-a-l-estany-de-banyoles-i-el-seu-entorn-durant-el-2017
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/7264-creix-la-captura-de-tortugues-exotiques-a-l-estany-de-banyoles-i-el-seu-entorn-durant-el-2017
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/7264-creix-la-captura-de-tortugues-exotiques-a-l-estany-de-banyoles-i-el-seu-entorn-durant-el-2017
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=15468&t=L%E2%80%99estaci%C3%B3+m%C3%B2bil+contra+el+musclo+zebrat+de+l%E2%80%99Estany+ha+desinfectat+gaireb%C3%A9+1.200+embarcacions+en+quatre+mesos
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=15468&t=L%E2%80%99estaci%C3%B3+m%C3%B2bil+contra+el+musclo+zebrat+de+l%E2%80%99Estany+ha+desinfectat+gaireb%C3%A9+1.200+embarcacions+en+quatre+mesos
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=15468&t=L%E2%80%99estaci%C3%B3+m%C3%B2bil+contra+el+musclo+zebrat+de+l%E2%80%99Estany+ha+desinfectat+gaireb%C3%A9+1.200+embarcacions+en+quatre+mesos
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/veto-a-la-importacio-danimals-i-plantes-exotics/audio/978130/#.WeTOsGPmWZg.twitter
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/veto-a-la-importacio-danimals-i-plantes-exotics/audio/978130/#.WeTOsGPmWZg.twitter
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 CATALUNYA RÀDIO, 06/11/2017 

 

Èxit en la reintroducció de nàiades 
als rius gironins 
 
06/11/2017 

 
 

Un projecte europeu desenvolupat majoritàriament als rius de les comarques de Girona 

aconsegueix crear 27 nuclis de població nous de nàiades, criades en captivitat. La 

nàiada és un mol·lusc d'aigua dolça en perill d'extinció i cada individu pot arribar a 

filtrar 70 litres d'aigua per dia. 
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/exit-en-la-reintroduccio-

de-naiades-als-rius-gironins/audio/980867/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/exit-en-la-reintroduccio-de-naiades-als-rius-gironins/audio/980867/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/exit-en-la-reintroduccio-de-naiades-als-rius-gironins/audio/980867/
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3.- RODES DE PREMSA / RUEDAS DE PRENSA / PRESS 

CONFERENCE 

 
 16/10/2017. Inauguració del “5º Congreso Nacional sobre Especies 

Exóticas Invasoras” 

 20/10/2017. Inauguració de les “Jornades sobre estudi i conservació de 

mol·luscs de rius i zones humides” 

 06/11/2017. Presentació dels resultats dels repoblaments amb nàiades 

Unio mancus i Unio ravoisieri a les conques dels rius Ter, Fluvià, Brugent, 

Ser, Llémena, Xuncla i Riudelleques i l’estany de Banyoles 
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4.- COMUNICATS DE PREMSA / COMUNICADOS DE PRENSA / 

PRESS RELEASES 
 

 26/07/2017. L’estació mòbil de desinfecció del musclo zebrat de l’Estany 

de Banyoles ha desinfectat gaire bé 1.500 embarcacions en quatre mesos 

 13/09/2017. Neixen els tres primers exemplars de tortuga d’estany 

d’aquesta temporada 

 06/11/2017. Els dos últims anys s’ha repoblat amb més de 4.500 juvenils 

de nàiades les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga 
 21/12/2017. Disminueixen les captures de tortugues exòtiques del 

projecte LIFE Potamo Fauna el 2017 
 

ADJUNTEM ELS COMUNICATS  

ADJUNTAMOS LOS COMUNICADOS 

ATTACHED PRESS RELEASES BY THE PROJECT 
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5.- ESTADÍSTIQUES /ESTADÍSTICAS /OUTPUTS 
 

 
TIPUS DE MITJANS / TIPOS DE MEDIOS / TYPE OF MEDIA 

 

No. 

 

Rodes de premsa / Ruedas de prensa / News 

conference 

 

 

3 

 

Comunicats de premsa / Comunicados de prensa / 

Press releases  

 

 

4 

 

Premsa escrita nacional / Prensa escrita nacional / 

General public article in national press 

 

 

1 

 

Premsa escrita local / Prensa escrita local / General 

public article in local press 

 

 

10 

 

Premsa escrita regional / Prensa escrita regional / 

General public article in regional press 

 

 

3 

 

 

Articles especialitzats / Artículos especializados / 

Specialised press article 

 

 

2 

 

Televisió nacional / Televisión nacional / News in 

national TV 

 

 

0 

 

Televisió local / Televisión local / News in local TV 

 

 

1 

 

Televisió regional / Televisión regional / News in 

regional TV 

 

 

0 

 

Ràdio nacional / Radio nacional / News in national 

Radio  

 

 

0 

 

Ràdio local / Radio local / News in local Radio 

 

 

1 

 

Ràdio regional / Radio regional / News in regional 

Radio 

 

 

2 

 

Articles Internet / Artículos Internet / Internet 

Articles 

 

36 
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Agències de notícies / Agencias de noticias / News 

Agency 

 

 

0 

 

TOTAL 

63 

 

 


