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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 2014.  

 

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 2014.  

 

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 2014.  
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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 
 

 DIARI DE GIRONA, 24/07/2014 

 

El Centre de Reproducció de Tortugues 
doblarà la producció 
Les instal·lacions de Garriguella, que ha costat 38.000 euros, s'ampliaran amb trenta basses més 

24.07.2014 | 13:41 
ACN | GARRIGUELLA El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a Garriguella 

(Alt Empordà), ha incorporat un nou espai d'uns 5.000 metres quadrats on s'hi han 

construït una trentena de basses de diferents mides per a la cria i reproducció de la tortuga 

d'estany. Aquesta ampliació, finançada amb diners del projecte Life Potamo Fauna, els 

permetrà doblar la seva producció de cries, passant d'uns 30 exemplars a l'any a una 

seixantena i al mateix temps afavorir la diversitat genètica. L'objectiu final és aconseguir 

reforçar les poblacions d'aquesta espècie amenaçada a diferents punts del riu Ter amb 

nous alliberaments, a raó d'uns 50 per any. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2014/07/24/centre-reproduccio-

tortugues-doblara-produccio/680090.html 

 

 DIARI DE TARRAGONA, 24/07/2014 

El Centre de Reproducció de Tortugues doblarà la 

producció amb la incorporació de trenta basses en un 

nou espai 

L'ampliació de les instal·lacions de Garriguella ha costat 38.000 euros i 

s'han finançat a través del projecte europeu Life Potamo Fauna 

 

http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2014/07/24/centre-reproduccio-tortugues-doblara-produccio/680090.html
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2014/07/24/centre-reproduccio-tortugues-doblara-produccio/680090.html
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1 / 1 

Els representants dels diferents socis que participen al projecte Life Potamus Fauna a les noves 

instal·lacions de Garriguella (Alt Empordà). FOTO: ACN 

 

Publicado: 13:04 - 24/07/2014  

ACN  

El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a Garriguella (Alt Empordà), ha 

incorporat un nou espai d'uns 5.000 metres quadrats on s'hi han construït una trentena de 

basses de diferents mides per a la cria i reproducció de la tortuga d'estany. Aquesta 

ampliació, finançada amb diners del projecte Life Potamo Fauna, els permetrà doblar la 

seva producció de cries, passant d'uns 30 exemplars a l'any a una seixantena i al mateix 

temps afavorir la diversitat genètica. L'objectiu final és aconseguir reforçar les poblacions 

d'aquesta espècie amenaçada a diferents punts del riu Ter amb nous alliberaments, a raó 

d'uns 50 per any. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  

http://www.diaridetarragona.com/catalunya/27722/el-centre-de-reproduccio-de-

tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-

espai 

 

 

 

 

http://www.diaridetarragona.com/buscador.php?id_redactor=108
http://www.diaridetarragona.com/catalunya/27722/el-centre-de-reproduccio-de-tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai
http://www.diaridetarragona.com/catalunya/27722/el-centre-de-reproduccio-de-tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai
http://www.diaridetarragona.com/catalunya/27722/el-centre-de-reproduccio-de-tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai
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 EL PUNT AVUI, 25/07/2014 

El centre de tortugues de l'Albera dobla la producció 
Amb l'ampliació de les instal·lacions, la cria actual de 30 exemplars a l'any passarà a ser d'uns 

6o 

En els pròxims quatre anys s'alliberaran 150 exemplars de tortuga d'estany al riu Ter 

25/07/14 02:00 - GARRIGUELLA - ESTEVE CARRERA  

     

 
Joan Budó , director del CRT de Garriguella, en les noves instal·lacions amb un exemplar de tortuga 

d'estany que s'alliberaran al riu Ter Foto: JOAN SABATER. 

 

Les instal·lacions del Centre de Reproducció de Tortugues (CRT) de Garriguella disposen des d'ara d'un nou 

espai d'uns 8.000 m² on s'han habilitat trenta-una basses més per a la reproducció de tortugues d'estany. Les 

noves instal·lacions s'obriran al públic el mes de maig de l'any que ve, però des d'ara cada una d'aquestes 

basses és ocupada per un mascle i dues femelles, que produiran cada any 5 o 6 ous i que permetran duplicar el 

nombre de cries anuals, que passarà de 30 a 60 exemplars cada any. 

“No només augmentem la quantitat, sinó que augmentant el nombre de parelles millorarem la varietat genètica 

dels exemplars”, explica Joan Budó, director del centre. Amb aquesta ampliació (que ha tingut un pressupost de 

38.000 euros), el CRT tindrà un paper determinant en el projecte europeu Life Potamo Fauna (vegeu peça). En 

els pròxims quatre anys, el CRT preveu alliberar uns 150 exemplars de tortuga d'estany (Emys Orbicularis), una 

espècie greument amenaçada. La conca baixa del Ter (fins al límit de la zona del Pasteral) és un dels últims 

enclavaments de la tortuga d'estany a Catalunya. Les causes de la seva regressió són la mala qualitat de les 

aigües, la presència d'espècies invasores exòtiques (com ara les tortugues de Florida) o de nous depredadors 

(com per exemple el visó). El 1996, els últims exemplars de tortugues autòctones del Ter es van recollir al CRT 

de Garriguella. L'alliberament d'exemplars de cria es va iniciar fa vuit anys i d'ençà dos anys ja neixen les 

primeres cries en llibertat. Entre els nous exemplars que s'alliberaran a partir d'ara, cada any uns deu seran 

seguits amb tècniques de radiotraking per saber el seu hàbitat i la seva supervivència.  

LA XIFRA  

150 
tortugues d'estany 

criades al CRT de Garriguella seran alliberades en els pròxims anys al riu Ter. 

mailto:ecarrera@elpunt.info
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Fons europeus amb Life Potamo Fauna 

L'alliberament de tortugues al Ter s'emmarca en el projecte Life Potamo Fauna, un projecte 

europeu de conservació fluvial que incidirà en els pròxims quatre anys en la recuperació 

d'espècies (nàiades, crancs i tortugues) a les conques del Ter, la Muga i el Fluvià. El 

pressupost total és d'1,9 milions finançats en un 50% per la UE. La resta del finançament prové 

d'administracions i entitats del territori. Life Potamo Fauna és executat i coordinat pel Consorci 

de l'Estany conjuntament amb el Consorci del Ter. 

 

Darrera actualització ( Divendres, 25 de juliol del 2014 02:00 )  

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/763862-el-

centre-de-tortugues-de-lalbera-dobla-la-

produccio.html?tmpl=component&print=1&page= 

 

 

 DIARI DE GIRONA, 16/12/2014 

 

Capturen 90 tortugues exòtiques al Ter i a 
l´Estany de Banyoles 
Els exemplars trobats es localitzen en zones urbanes i provenen de l'alliberament de mascotes 

domèstiques 

 

16.12.2014 | 07:43 
GIRONA | DDG Durant aquest 2014 s'han capturan 90 tortugues exòtiques al riu Ter i a 

l'Estany de Banyoles en el marc del projecte Life Potamo Fauna Conservació de fauna 

fluvial d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i 

Muga. En total s'han capturat 90 individus de 5 espècies -o tàxons, que són varietats dins 

la mateixa espècie- diferents. 

Per realitzar les captures entre els mesos de març i novembre es van col·locar 21 trampes 

del tipus plataforma d'insolació (11 al riu Ter i 10 a l'estany de Banyoles, tres de les quals a 

les llacunes de Can Morgat) i deu nanses metàl·liques. 

De les 90 tortugues exòtiques capturades, 71 ho han estat al riu Ter (la majoria, 54, a la 

zona de Fontajau de Girona) i 19 a l'estany de Banyoles. Aquests exemplars es localitzen 

sempre en zones urbanes, i per tant, provenen d'alliberaments que realitza la gent que els 

té com a mascotes a casa. 

Entre els anys 2010 i 2013, a l'estany banyolí ja s'havien fet campanyes de control 

d'espècies exòtiques i se'n van capturar gairebé 600. Per tant, segons els responsables del 

projecte, es constata que en aquest punt hi ha hagut una disminució important de la 

presència d'aquestes espècies. 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/763862-el-centre-de-tortugues-de-lalbera-dobla-la-produccio.html?tmpl=component&print=1&page
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/763862-el-centre-de-tortugues-de-lalbera-dobla-la-produccio.html?tmpl=component&print=1&page
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/763862-el-centre-de-tortugues-de-lalbera-dobla-la-produccio.html?tmpl=component&print=1&page
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De cares a l'any vinent, es continuarà amb la campanya de captures de tortugues 

exòtiques tant al riu Ter com a l'estany de Banyoles. L'any que ve s'espera que les 

captures a l'estany de Banyoles es mantinguin baixes, es preveu mantenir o augmentar el 

nombre de captures al riu Ter a causa que encara hi ha una població d'espècies exòtiques 

molt gran i s'hi dedicaran més esforços. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/12/16/capturen-90-tortugues-

exotiques-al/701805.html 

 

 

 EL PUNT AVUI, 16/12/2014 

Capturen 90 exemplars de tortugues 
exòtiques al riu Ter i a l'estany de Banyoles 
La majoria, al Ter al seu pas per Fontajau de Girona 

El Consorci de l'Estany coordina un programa que promou la preservació 

d'espècies autòctones 

16/12/14 02:00 - BANYOLES - JORDI CASAS 

 

 
Una mostra de les tortugues exòtiques captures al Ter i a l'estany. Foto: EL PUNT AVUI. 

1 

Un total de 90 tortugues exòtiques s'han capturat aquest any al riu Ter i a l'estany de 

Banyoles en el marc del projecte Life Potamo Fauna, de conservació de fauna fluvial 

d'interès europeu a la Xarxa Natura 2000 i que coordina el Consorci de l'Estany. Els 

exemplars capturats pertanyen a cinc espècies diferents o tàxons, que són varietats 

d'aquestes. En concret, s'han capturat 64 tortugues d'orelles vermelles o de Florida 

(Scripta elegans), dotze de la varietat de panxa groga (Scripta), onze híbrids entre 

aquestes dues, una Pseudemys, una Pseudemys nelsoni i una Chrysemis picta belli. Per 

dur a terme les captures, fetes entre el març i el novembre del 2014, es van col·locar 21 

trampes del tipus plataforma d'insolació –onze al Ter, set a l'estany de Banyoles i tres a les 

llacunes de Can Morgat–. Al Ter, les onze trampes es van distribuir entre Fontajau (3-5), 

Pedret (3) i Sobraniques (3-5). 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/12/16/capturen-90-tortugues-exotiques-al/701805.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/12/16/capturen-90-tortugues-exotiques-al/701805.html
mailto:jcasas@elpunt.info
http://d2cuqn1adi18n6.cloudfront.net/imatges/52/54/baixa/780_0008_5254318_f31040afac0e7d8798530fceb72e27c8.jpg
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Les trampes de plataforma d'insolació han estat funcionant de manera activa, amb alguna 

interrupció per canvis de localització o per la crescuda del Ter a final de setembre. A més, 

es van col·locar deu nanses metàl·liques a l'entorn de l'estany de Banyoles a l'octubre. De 

les 90 tortugues exòtiques capturades, 71 han estat atrapades al riu Ter –54, a la zona de 

Fontajau– i dinou a l'estany de Banyoles. En aquest espai, entre el 2010 i el 2013, ja 

s'havien dut a terme campanyes de control d'espècies exòtiques amb una captura total de 

gairebé 600 exemplars. Per tant, els promotors del programa han constatat que en aquest 

indret hi ha hagut una disminució important de tortugues exòtiques. 

LA DATA 

03.2014 
 
és el mes en què 
va començar la captura dels exemplars de tortugues exòtiques al Ter i a l'estany de Banyoles. 

LA XIFRA 

21 
 
trampes 
s'han col·locat en diversos punts del riu Ter i de l'estany de Banyoles del tipus plataforma d'insolació. 

Són agressives i transmeten malalties 

Les tortugues exòtiques són agressives fins i tot amb les autòctones. Competeixen pel 

territori i poden transmetre algunes malalties als humans, com ara la salmonel·losi. Els 

exemplars capturats es localitzen en zones urbanes i, per tant, provenen d'alliberaments 

dels qui les tenen com a mascotes. Pel 2015, es preveu l'alliberament de tortugues 

d'estany al Ter criades al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera. 
 
Darrera actualització ( Dimarts, 16 de desembre del 2014 09:41 ) 
 
 
Publicat a 

El Punt Avui. Comarques Gironines 16-12-2014 Pàgina 54 

 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/804758-

capturen-90-exemplars-de-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-

banyoles.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm

_medium=mes&utm_campaign=rss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.elpuntavui.cat/component/epquiosc/edicio/29-el-punt-avui-comarques-gironines/2014/12/16/54.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/804758-capturen-90-exemplars-de-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/804758-capturen-90-exemplars-de-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/804758-capturen-90-exemplars-de-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/804758-capturen-90-exemplars-de-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss
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2.1.2.- REGIONAL 
 

 LA VANGUARDIA, 25/07/2014 
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 LA VANGUARDIA, 27/12/2014 
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2.2.- ARTICLES INTERNET / ARTÍCULOS INTERNET / INTERNET ARTICLES 

 
2.2.1. MITJÀ DIGITAL / MEDIO DIGITAL / DIGITAL MASS MEDIA 
 
 

 3/24.CAT, 24/07/2014 

El Centre de Reproducció de Tortugues doblarà la producció amb la 

incorporació de trenta basses en un nou espai 

 
24/07/2014 - 16.01h. 

Garriguella (ACN).- El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a Garriguella (Alt 

Empordà), ha incorporat un nou espai d'uns 5.000 metres quadrats on s'hi han construït una 

trentena de basses de diferents mides per a la cria i reproducció de la tortuga d'estany. 

Aquesta ampliació, finançada amb diners del projecte Life Potamo Fauna, els permetrà doblar 

la seva producció de cries, passant d'uns 30 exemplars a l'any a una seixantena i al mateix 

temps afavorir la diversitat genètica. L'objectiu final és aconseguir reforçar les poblacions 

d'aquesta espècie amenaçada a diferents punts del riu Ter amb nous alliberaments, a raó d'uns 

50 per any. 

 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.324.cat/noticia/2455098/altemporda/El-Centre-de-Reproduccio-de-

Tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-

espai 

 
 

 9DIARI.CAT, 24/07/2014 

 

El Centre de Reproducció de Tortugues doblarà la 
producció amb la incorporació de trenta basses en 
un nou espai 
DIJOUS, 24 DE JULIOL DE 2014 12:08 

  L'ampliació de les instal·lacions de Garriguella ha costat 38.000 euros i 

s'han finançat a través del projecte europeu Life Potamo Fauna. 

http://www.324.cat/noticia/2455098/altemporda/El-Centre-de-Reproduccio-de-Tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai
http://www.324.cat/noticia/2455098/altemporda/El-Centre-de-Reproduccio-de-Tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai
http://www.324.cat/noticia/2455098/altemporda/El-Centre-de-Reproduccio-de-Tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai
http://www.324.cat/noticia/2455098/altemporda/El-Centre-de-Reproduccio-de-Tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai
http://www.324.cat/noticia/2455098/altemporda/El-Centre-de-Reproduccio-de-Tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai
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Garriguella.- El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a Garriguella (Alt Empordà), ha 

incorporat un nou espai d'uns 5.000 metres quadrats on s'hi han construït una trentena de basses de 

diferents mides per a la cria i reproducció de la tortuga d'estany. 

Aquesta ampliació, finançada amb diners del projecte Life Potamo Fauna, els permetrà doblar la seva 

producció de cries, passant d'uns 30 exemplars a l'any a una seixantena i al mateix temps afavorir la 

diversitat genètica. L'objectiu final és aconseguir reforçar les poblacions d'aquesta espècie amenaçada a 

diferents punts del riu Ter amb nous alliberaments, a raó d'uns 50 per any. 

El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera va obrir portes ara fa dues dècades i des de llavors 

que s'ha convertit en un centre de referència per a la cria i reproducció d'espècies autòctones. Una d'elles 

és la tortuga d'estany, una espècie en perill d'extinció que ha aconseguit mantenir poblacions només en 

tres zones de Catalunya -al Delta de l'Ebre, la pineda de Salou i a la comarca de la Selva (Estanys de 

Sils- juntament amb alguns reductes com ara al llarg del Ter. 

Precisament aquest espai fluvial, el del Ter, serà l'àmbit de treball inclòs en el projecte europeu Potamo 

Fauna que ha començat aquest any i que s'allargarà fins al 2017. Es preveu que a partir del 2015 

s'alliberin uns 50 exemplars criats en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera per any 

fins a un total de 150. Els investigadors confien poder fer alliberaments en punts estratègics per tal 

d'aconseguir dos nous nuclis estables al Baix Ter. 

L'ampliació de 5.000 metres quadrats més 

El centre instal·lat al municipi de Garriguella ha ampliat la seva superfície en uns 5.000 metres quadrats 

que es preveu que siguin visitables el març de l'any que ve. En total, s'hi han construït 31 basses de 

diferents mides -les més grans fan uns 12 metres quadrats per afavorir la reproducció de la tortuga 

d'estany- amb espais per a l'engreix i manteniment de juvenils de diferents edats. Les basses estan 

tancades per una xarxa a tot el seu voltant per evitar que entrin les garses, un dels animals que acostuma 

a menjar-se les cries de tortuga. 

El director del centre, Joan Budó, subratllava aquest dijous que aquesta ampliació els permetrà doblar la 

capacitat de cria, passant dels 30 per any a una seixantena, però sobretot un altre aspecte molt important 

com és afavorir la diversitat genètica. Fins ara, hi havia dos estocs reproductors en dues zones 

diferenciades. Provénen dels últims exemplars que van capturar a la demarcació de Girona fa unes dues 

dècades. Amb aquests nous espais, se'ls podrà separar en funció del seu grau de parentiu i evitar així 

problemes de consanguinitat en un futur. 

Les obres han costat uns 38.000 euros i s'han finançat a través del projecte europeu Life.  

 

El cicle de vida en captivitat, un procés complex 

La tortuga d'estany ('Emys orbicularis') és una espècie delicada que requereix d'un procés de cria en 

captivitat molt controlat. Des del centre de Garriguella es mantenen les cries, que fan uns 3 centímetres al 

néixer, en aquaris amb aigua calenta i una llum específica per evitar que entrin en hivernació i forçar així 

el seu creixement. A partir del seu segon any de vida passen a les basses exteriors. Comencen 

alimentant-se de larves de mosquit per després passar a les de mosca i finalment trossos de seitons. 

Quan ja tenen uns tres anys i fan uns 8 centímetres són alliberats en punts estratègics on no hi ha 

depredadors - tortugues de Florida o altres espècies invasores com el bisó americà-. 

Algunes de les tortugues que s'alliberaran en els pròxims anys a la zona del Ter portaran un emissor per 

ser controlades periòdicament i veure quin és el nivell d'adaptació. També serveix per registrar els seus 

moviments i les distàncies que recorren. Quan tenen uns set anys, es calcula que ja poden començar a 

criar en llibertat. Una tortuga d'estany pot arribar als quaranta anys de vida i són un bon indicador de la 

qualitat de l'aigua i de l'entorn natural on viuen. 
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A la demarcació de Girona se n'han alliberat unes 180. L'objectiu final és tornar a tenir poblacions 

estables d'aquesta espècie que havia estat a punt de desaparèixer en aquesta zona. 

Aquest dijous s'ha fet una visita de les obres amb la presència del president del Consorci del Ter; el 

coordinador tècnic del Life Potamo Fauna -Consorci de l'Estany, Miquel Campos i l'alcalde de Garriguella, 

Carlos Suárez. El projecte europeu té un pressupost d'1,9 MEUR, el 50% dels quals estan finançats per 

fons europeus. En el cas de la tortuga d'estany, s'hi destinaran un total de 124.761 euros, un 6,6% del 

pressupost. 

ACN 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.9diari.cat/gent-i-oci/cultura-i-espectacles/21888-el-centre-de-

reproduccio-de-tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-

basses-en-un-nou-espai.html 

 

 

 ABC.ES, 24/07/2014 

 

Amplían los espacios de cría de 
tortuga autóctona para repoblar 
el río Ter 

24-07-2014 / 16:40 h EFE 

Los espacios destinados a la cría de tortugas en el Centro de Reproducción de 

Tortugas de l'Albera, en Garriguella, se han ampliado para doblar su capacidad con 

el fin de repoblar de galápago europeo autóctono el río Ter, de la mano del proyecto 

europeo Life Potamo Fauna. 

El director de estas instalaciones, Joan Budó, ha presentado hoy la nueva 

construcción de 31 charcas que permitirán pasar de una producción anual de entre 

25 y 30 ejemplares a una de entre 50 y 60. 

Budó ha explicado que estos nuevos espacios se destinarán "a la cría en cautividad 

del galápago europeo, una especie vulnerable que el proyecto Life Potamo Fauna 

pretende recuperar en el río Ter. 

Este programa de conservación de fauna fluvial de interés europeo en las áreas que 

forman parte de la Red Natura 2000 contempla esta metodología previa a la suelta 

de ejemplares de especies amenazadas. 

El proyecto Life Potamo Fauna prevé repoblar las riberas de la parte baja del río Ter 

con un mínimo de 150 tortugas a partir del próximo año. 

http://www.9diari.cat/gent-i-oci/cultura-i-espectacles/21888-el-centre-de-reproduccio-de-tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai.html
http://www.9diari.cat/gent-i-oci/cultura-i-espectacles/21888-el-centre-de-reproduccio-de-tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai.html
http://www.9diari.cat/gent-i-oci/cultura-i-espectacles/21888-el-centre-de-reproduccio-de-tortugues-doblara-la-produccio-amb-la-incorporacio-de-trenta-basses-en-un-nou-espai.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1631465
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1631465
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1631465
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Este programa europeo contempla también la conservación de otras especies 

amenazadas como la náyade alargada o el cangrejo de río de patas blancas. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1631465 

 

 

 DIARIO.ES, 24/07/2014 

 

Amplían los espacios de cría de 
tortuga autóctona para repoblar el 
río Ter 
EFE - Garriguella (Girona) 

24/07/2014 - 16:45h 

 
Amplían los espacios de cría de tortuga autóctona para repoblar el río Ter 

Los espacios destinados a la cría de tortugas en el Centro de Reproducción de 
Tortugas de l'Albera, en Garriguella, se han ampliado para doblar su capacidad 
con el fin de repoblar de galápago europeo autóctono el río Ter, de la mano del 
proyecto europeo Life Potamo Fauna. 

El director de estas instalaciones, Joan Budó, ha presentado hoy la nueva 
construcción de 31 charcas que permitirán pasar de una producción anual de entre 
25 y 30 ejemplares a una de entre 50 y 60. 

Budó ha explicado que estos nuevos espacios se destinarán "a la cría en 
cautividad del galápago europeo, una especie vulnerable que el proyecto Life 
Potamo Fauna pretende recuperar en el río Ter. 

Este programa de conservación de fauna fluvial de interés europeo en las áreas 
que forman parte de la Red Natura 2000 contempla esta metodología previa a la 
suelta de ejemplares de especies amenazadas. 

El proyecto Life Potamo Fauna prevé repoblar las riberas de la parte baja del río 
Ter con un mínimo de 150 tortugas a partir del próximo año. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1631465
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Este programa europeo contempla también la conservación de otras especies 
amenazadas como la náyade alargada o el cangrejo de río de patas blancas. 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.eldiario.es/sociedad/Amplian-espacios-autoctona-repoblar-

Ter_0_284872179.html 

 

 EMPORDA.INFO, 24/07/2014 

Medi ambient 

El Centre de Reproducció de Tortugues 
doblarà la producció 
L'ampliació de Garriguella ha costat 38.000 euros i s'han finançat a través del projecte europeu 

Life Potamo Fauna 

24.07.2014 | 19:58 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Representants del projecte Life Potamus Fauna. ACN 

 
 
ACN El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a Garriguella (Alt Empordà), ha 
incorporat un nou espai d'uns 5.000 metres quadrats on s'hi han construït una trentena de 
basses de diferents mides per a la cria i reproducció de la tortuga d'estany. Aquesta 
ampliació, finançada amb diners del projecte Life Potamo Fauna, els permetrà doblar la 
seva producció de cries, passant d'uns 30 exemplars a l'any a una seixantena i al mateix 
temps afavorir la diversitat genètica. L'objectiu final és aconseguir reforçar les poblacions 
d'aquesta espècie amenaçada a diferents punts del riu Ter amb nous alliberaments, a raó 
d'uns 50 per any. 
El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera va obrir portes ara fa dues dècades i 

des de llavors que s'ha convertit en un centre de referència per a la cria i reproducció 

d'espècies autòctones. Una d'elles és la tortuga d'estany, una espècie en perill d'extinció 

que ha aconseguit mantenir poblacions només en tres zones de Catalunya -al Delta de 

l'Ebre, la pineda de Salou i a la comarca de la Selva (Estanys de Sils- juntament amb 

alguns reductes com ara al llarg del Ter. 

Precisament aquest espai fluvial, el del Ter, serà l'àmbit de treball inclòs en el projecte 

europeu Potamo Fauna que ha començat aquest any i que s'allargarà fins al 2017. Es 

preveu que a partir del 2015 s'alliberin uns 50 exemplars criats en captivitat al Centre de 

http://www.eldiario.es/sociedad/Amplian-espacios-autoctona-repoblar-Ter_0_284872179.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Amplian-espacios-autoctona-repoblar-Ter_0_284872179.html
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Reproducció de Tortugues de l'Albera per any fins a un total de 150. Els investigadors 

confien poder fer alliberaments en punts estratègics per tal d'aconseguir dos nous nuclis 

estables al Baix Ter. 

L'ampliació de 5.000 metres quadrats més 

El centre instal·lat al municipi de Garriguella ha ampliat la seva superfície en uns 5.000 

metres quadrats que es preveu que siguin visitables el març de l'any que ve. En total, s'hi 

han construït 31 basses de diferents mides -les més grans fan uns 12 metres quadrats per 

afavorir la reproducció de la tortuga d'estany- amb espais per a l'engreix i manteniment de 

juvenils de diferents edats. Les basses estan tancades per una xarxa a tot el seu voltant 

per evitar que entrin les garses, un dels animals que acostuma a menjar-se les cries de 

tortuga. 

El director del centre, Joan Budó, subratllava aquest dijous que aquesta ampliació els 

permetrà doblar la capacitat de cria, passant dels 30 per any a una seixantena, però 

sobretot un altre aspecte molt important com és afavorir la diversitat genètica. Fins ara, hi 

havia dos estocs reproductors en dues zones diferenciades. Provénen dels últims 

exemplars que van capturar a la demarcació de Girona fa unes dues dècades. Amb 

aquests nous espais, se'ls podrà separar en funció del seu grau de parentiu i evitar així 

problemes de consanguinitat en un futur. 

Les obres han costat uns 38.000 euros i s'han finançat a través del projecte europeu Life. 

El cicle de vida en captivitat, un procés complex 

La tortuga d'estany ('Emys orbicularis') és una espècie delicada que requereix d'un procés 

de cria en captivitat molt controlat. Des del centre de Garriguella es mantenen les cries, 

que fan uns 3 centímetres al néixer, en aquaris amb aigua calenta i una llum específica per 

evitar que entrin en hivernació i forçar així el seu creixement. A partir del seu segon any de 

vida passen a les basses exteriors. Comencen alimentant-se de larves de mosquit per 

després passar a les de mosca i finalment trossos de seitons. Quan ja tenen uns tres anys 

i fan uns 8 centímetres són alliberats en punts estratègics on no hi ha depredadors - 

tortugues de Florida o altres espècies invasores com el bisó americà-. 

Algunes de les tortugues que s'alliberaran en els pròxims anys a la zona del Ter portaran 

un emissor per ser controlades periòdicament i veure quin és el nivell d'adaptació. També 

serveix per registrar els seus moviments i les distàncies que recorren. Quan tenen uns set 

anys, es calcula que ja poden començar a criar en llibertat. Una tortuga d'estany pot arribar 

als quaranta anys de vida i són un bon indicador de la qualitat de l'aigua i de l'entorn 

natural on viuen. 

A la demarcació de Girona se n'han alliberat unes 180. L'objectiu final és tornar a tenir 

poblacions estables d'aquesta espècie que havia estat a punt de desaparèixer en aquesta 

zona. 

Aquest dijous s'ha fet una visita de les obres amb la presència del president del Consorci 

del Ter; el coordinador tècnic del Life Potamo Fauna -Consorci de l'Estany, Miquel Campos 

i l'alcalde de Garriguella, Carlos Suárez. El projecte europeu té un pressupost d'1,9 MEUR, 
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el 50% dels quals estan finançats per fons europeus. En el cas de la tortuga d'estany, s'hi 

destinaran un total de 124.761 euros, un 6,6% del pressupost. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.emporda.info/comarca/2014/07/24/centre-reproduccio-tortugues-

doblara-produccio/242574.html 

 

 

 EURONEWS, 24/07/2014 

 

Amplían los espacios de cría de 

tortuga autóctona para repoblar el 

río Ter 
EFE, 24/07 16:47 CET 

 

 

Los espacios destinados a la cría de juveniles en el Centro de Reproducción de Tortugas de l’Albera, situado en el 

municipio gerundense de Garriguella. EFE 

 

 

Garriguella (Girona), 24 jul (E FE ).- Los espacios destinados a la cría de tortugas en el Centro de Reproducción de 

Tortugas de l’Albera, en Garriguella, se han ampliado para doblar su capacidad con el fin de repoblar de galápago 

europeo autóctono el río Ter, de la mano del proyecto europeo Life Potamo Fauna. 

http://www.emporda.info/comarca/2014/07/24/centre-reproduccio-tortugues-doblara-produccio/242574.html
http://www.emporda.info/comarca/2014/07/24/centre-reproduccio-tortugues-doblara-produccio/242574.html
http://es.euronews.com/teletipos/2613180-amplian-los-espacios-de-cria-de-tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter/
http://es.euronews.com/teletipos/2613180-amplian-los-espacios-de-cria-de-tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter/
http://es.euronews.com/teletipos/2613180-amplian-los-espacios-de-cria-de-tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter/
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El director de estas instalaciones, Joan Budó, ha presentado hoy la nueva construcción de 31 charcas que permitirán 

pasar de una producción anual de entre 25 y 30 ejemplares a una de entre 50 y 60. 

Budó ha explicado que estos nuevos espacios se destinarán “a la cría en cautividad del galápago europeo, una especie 

vulnerable que el proyecto Life Potamo Fauna pretende recuperar en el río Ter. 

Este programa de conservación de fauna fluvial de interés europeo en las áreas que forman parte de la Red Natura 

2000 contempla esta metodología previa a la suelta de ejemplares de especies amenazadas. 

El proyecto Life Potamo Fauna prevé repoblar las riberas de la parte baja del río Ter con un mínimo de 150 tortugas a 

partir del próximo año. 

Este programa europeo contempla también la conservación de otras especies amenazadas como la náyade alargada o 

el cangrejo de río de patas blancas. 

euronews publica los teletipos de EFE, pero no interviene en los artículos publicados. 

Copyright 2014 EFE. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://es.euronews.com/teletipos/2613180-amplian-los-espacios-de-cria-de-

tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter/ 

 

 

 LA VANGUARDIA.COM, 24/07/2014 

 

Amplían los espacios de cría de tortuga autóctona para repoblar el río Ter 
 
Vida | 24/07/2014 - 16:41h 

 
Garriguella (Girona), 24 jul (EFE).- Los espacios destinados a la cría de tortugas en el Centro de 
Reproducción de Tortugas de l'Albera, en Garriguella, se han ampliado para doblar su capacidad con el 
fin de repoblar de galápago europeo autóctono el río Ter, de la mano del proyecto europeo Life Potamo 
Fauna. 
El director de estas instalaciones, Joan Budó, ha presentado hoy la nueva construcción de 31 charcas 
que permitirán pasar de una producción anual de entre 25 y 30 ejemplares a una de entre 50 y 60. 
Budó ha explicado que estos nuevos espacios se destinarán "a la cría en cautividad del galápago 
europeo, una especie vulnerable que el proyecto Life Potamo Fauna pretende recuperar en el río Ter. 
Este programa de conservación de fauna fluvial de interés europeo en las áreas que forman parte de la 
Red Natura 2000 contempla esta metodología previa a la suelta de ejemplares de especies amenazadas. 
El proyecto Life Potamo Fauna prevé repoblar las riberas de la parte baja del río Ter con un mínimo de 
150 tortugas a partir del próximo año. 
Este programa europeo contempla también la conservación de otras especies amenazadas como la 
náyade alargada o el cangrejo de río de patas blancas. 
dar/mg 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.lavanguardia.com/vida/20140724/54412187704/amplian-los-espacios-

de-cria-de-tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter.html 

 

 

http://es.euronews.com/teletipos/2613180-amplian-los-espacios-de-cria-de-tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter/
http://es.euronews.com/teletipos/2613180-amplian-los-espacios-de-cria-de-tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter/
http://www.lavanguardia.com/vida/index.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140724/54412187704/amplian-los-espacios-de-cria-de-tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140724/54412187704/amplian-los-espacios-de-cria-de-tortuga-autoctona-para-repoblar-el-rio-ter.html
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 VILAWEB, 24/07/2014 

El Centre de Reproducció de 

Tortugues doblarà la producció amb 
la incorporació de trenta basses en 

un nou espai 
 
13:0324.07.2014 

Garriguella (ACN).- El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a 

Garriguella (Alt Empordà), ha incorporat un nou espai d'uns 5.000 metres quadrats 

on s'hi han construït una trentena de basses de diferents mides per a la cria i 

reproducció de la tortuga d'estany. Aquesta ampliació, finançada amb diners del 

projecte Life Potamo Fauna, els permetrà doblar la seva producció de cries, passant 

d'uns 30 exemplars a l'any a una seixantena i al mateix temps afavorir la diversitat 

genètica. L'objectiu final és aconseguir reforçar les poblacions d'aquesta espècie 

amenaçada a diferents punts del riu Ter amb nous alliberaments, a raó d'uns 50 

per any. 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.vilaweb.cat/acn/societat/4205215/20140724/centre-reproduccio-

tortugues-doblara-produccio-incorporacio-trenta-basses-espai.html 

 

 

 

http://www.vilaweb.cat/acn/societat/4205215/20140724/centre-reproduccio-tortugues-doblara-produccio-incorporacio-trenta-basses-espai.html
http://www.vilaweb.cat/acn/societat/4205215/20140724/centre-reproduccio-tortugues-doblara-produccio-incorporacio-trenta-basses-espai.html
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 ARA.CAT, 15/12/2014 

Capturen 90 tortuges exòtiques al riu Ter 

i l'Estany de Banyoles 
El projecte Life Potamo Fauna preveu alliberar exemplars autòctons durant el 

proper any 
 

ARA Barcelona | Actualitzada el 15/12/2014 16:26 

 

Tortugues exòtiques capturades al riu Ter i Estany de Banyoles / Consorci de l'Estany 

 

El projecte Life Potamo Fauna ha informat aquest dilluns de la captura de 90 

tortugues exòtiques de cinc espècies diferents durant els últims mesos al riu Ter i a 

l'Estany de Banyoles, com a part del programa de conservació de la fauna i de les 

espècies autòctones. En concret s'hi han capturat 64 tortugues d'orelles vermelles 

o de Florida -'Trachemys scripta elegans'-, 12 de la varietat panxa groga -

'Trachemys scripta scripta', 11 híbrids d'aquestes dues, dues més de dues 

espècies del gènere 'Pesudemys' i una tortuga pintada -'Chrysemis pcita belli'-. 

Les captures, realitzades entre el març i el novembre s'han fet gràcies a la 

instal·lació de 21 trampes. La majoria corresponen al riu Ter, i una vintena a 

l'Estany de Banyoles. Entre els anys 2010 i 2013 es van capturar fins a 600 

exemplars només a l'Estany de Banyoles, i per aquesta raó el consorci ha destacat 

que "hi ha hagut una disminució important de la presència d'aquestes espècies". 

Les tortugues exòtiques són agressives davant les tortugues autòctones, competint 

amb ells per l'espai i els recursos. Aquests exemplars es troben sempre en zones 
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urbanes i per tant provenen d'alliberaments irresponsables de gent que les tenia a 

casa com a mascotes. 

Per l'any 2015 es preveu l'alliberament de tortugues d'estany que han estat criades 

en captivitat. Life Potamo Fauna té un pressupost global d'1,9 milions d'euros, un 

50% finançat per la Unió Europea (UE), i té com a coordinador el Consorci de 

l'Estany. Entre el 2014 i el 2017 està previst actuar en onze espais diferents de la 

Xarxa Natura 2000 de les comarques de Girona per recuperar i conservar espècies 

amenaçades. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  

http://www.ara.cat/societat/Capturen-tortuges-exotiques-Ter-

Banyoles_0_1267073477.html 

 BANYOLES.CAT, 15/12/2014 

Capturades 90 tortugues exòtiques al riu Ter i a l’Estany de Banyoles en 

el marc del projecte LIFE Potamo Fauna 
 
15/12/2014   

 
 

Dilluns, 15 de desembre.  

Aquest 2014 en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial 

d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga” s’ha 

dut a terme una campanya de captura de tortugues exòtiques al riu Ter i a l’Estany de 

Banyoles. En total s’han capturat 90 individus de 5 espècies –o tàxons, que són varietats 

dins la mateixa espècie- diferents. En concret s’han capturat 64 tortugues d’orelles 

vermelles o de Florida (T. scripta elegans), 12 de la varietat de panxa groga (T. s. scripta), 

11 híbrids entre aquestes dues, una Pseudemys sp., una Pseydemys nelsoni i una Chrysemis 

picta belli. 

Per realitzar les captures entre març i novembre de 2014 es van col·locar 21 trampes del 

tipus plataforma d’insolació (11 al riu Ter i 10 a l’Estany de Banyoles -3 de les quals a les 

llacunes de Can Morgat-). Al riu Ter, les 11 trampes es van distribuir de la següent manera: 

http://www.ara.cat/societat/Capturen-tortuges-exotiques-Ter-Banyoles_0_1267073477.html
http://www.ara.cat/societat/Capturen-tortuges-exotiques-Ter-Banyoles_0_1267073477.html
http://www.banyoles.cat/noticies/321/capturades-90-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles-en-el-marc-del-projecte-life-potamo-fauna
http://www.banyoles.cat/noticies/321/capturades-90-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles-en-el-marc-del-projecte-life-potamo-fauna
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3-5 a Fontajau, 3 a Pedret i 3-5 a Sobraniques. Les trampes tipus plataforma d’insolació han 

estat funcionant de forma activa amb alguna interrupció degut a canvis de localització o 

durant la crescuda del riu Ter a finals de setembre. D’altra banda, també es van col·locar 10 

nanses metàl·liques a l’entorn de l’Estany de Banyoles a l’octubre. 

De les 90 tortugues exòtiques capturades, 71 ho han estat al riu Ter (la majoria, 54, a la 

zona de Fontajau) i 19 a l’Estany de Banyoles. Comentar que a l’Estany de Banyoles entre 

2010 i 2013 ja s’havien dut a terme campanyes de control d’espècies exòtiques, capturant-

ne gairebé 600. Per tant, es constata que en aquest indret hi ha hagut una disminució 

important de la presència d’aquestes espècies. 

Les tortugues exòtiques són força agressives tant davant les persones que les manipulen 

com per a altra fauna salvatge, incloent les tortugues d’aigua autòctones. S’ha comprovat 

que són molt eficaces competint pel recurs espai (territori) i també poden transmetre 

algunes malalties als humans, per exemple la salmonel·losi. Destacar que aquests exemplars 

es localitzen sempre en zones urbanes, i per tant, provenen d’alliberaments que realitza la 

gent que els té com a mascotes a casa. 

Amb les mateixes trampes que es capturen espècies exòtiques es poden capturar individus 

autòctons que són mesurats i marcats, en cas que no ho estiguin. D’aquesta manera es fa 

també un seguiment de l’estat de les poblacions naturals. Aquest any s’han capturat 36 

tortugues d’estany (Emys orbicularis), totes a l’Estany de Banyoles i 34 tortugues de rierol 

(Mauremys leprosa), 30 al riu Ter i 4 a Banyoles. Les 36 tortugues d’estany capturades 

provenen dels individus alliberats al projecte Estany entre 2010 i 2013 i presenten 

creixements molt destacats. 

Per al 2015 es preveu l’alliberament de tortugues d’estany al riu Ter i que han estat criades 

en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) de Garriguella. 

També es continuarà amb la campanya de captures de tortugues exòtiques tant al riu Ter 

com a l’Estany de Banyoles. L’any que ve s’espera que les captures a l’Estany de Banyoles 

es mantinguin baixes, es preveu mantenir o augmentar el nombre de captures al riu Ter 

degut a que encara hi ha una població d’espècies exòtiques molt gran i s’hi dedicaran més 

esforços”. 

LIFE Potamo Fauna té un pressupost global d’1’9 milions d’euros, un 50% finançats per la 

Unió Europea. Entre els anys 2014 i 2017 s’actua en 11 espais xarxa Natura 2000 de les 

comarques de Girona recuperant i conservant a llarg termini diverses espècies amenaçades. 

Es porten a terme reforçaments poblacionals i millores dels hàbitats d’espècies com el cran 

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

projecte ha permès consolidar un equip de 24 persones per quatre anys. 

El Consorci de l’Estany actua com a beneficiari coordinador, i en són beneficiaris associats 

el Consorci del Ter, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Forestal Catalana SA, els Amics de la 

Tortuga de l’Albera i la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Actuen 

com a cofinançadors els Ajuntaments de Banyoles i Porqueres, la Diputació de Girona, 

Aigües de Banyoles, SAU i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles. 

Foto: Consorci de l'Estany. 
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ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.banyoles.cat/noticies/321/capturades-90-tortugues-exotiques-al-riu-

ter-i-a-lestany-de-banyoles-en-el-marc-del-projecte-life-potamo-

fauna#.VJAEUdKG-uI 

 LA VANGUARDIA.COM, 15/12/2014 

Capturades 90 tortugues exòtiques de cinc espècies diferents al riu 
Ter i a l'Estany de Banyoles 
 
Durant l'any vinent s'alliberaran exemplars de varietats autòctones criades en 
captivitat al CRT 
 
Girona | 15/12/2014 - 18:12h 
 
ACN 
De les 90 tortugues exòtiques capturades, 71 ho han estat al riu Ter (la majoria, 54, a la zona 
de Fontajau) i 19 a l'Estany de Banyoles. Comentar que a l'Estany de Banyoles entre 2010 i 
2013 ja s'havien dut a terme campanyes de control d'espècies exòtiques, capturant-ne gairebé 
600. Per tant, es constata que en aquest indret hi ha hagut una disminució important de la 
presència d'aquestes espècies. 
 
Amb les mateixes trampes que es capturen espècies exòtiques es poden capturar individus 
autòctons que són mesurats i marcats, en cas que no ho estiguin. D'aquesta manera es fa 
també un seguiment de l'estat de les poblacions naturals. Aquest any s'han capturat 36 
tortugues d'estany (Emys orbicularis), totes a l'Estany de Banyoles i 34 tortugues de rierol 
(Mauremys leprosa), 30 al riu Ter i 4 a Banyoles. Les 36 tortugues d'estany capturades 
provenen dels individus alliberats al projecte Estany entre 2010 i 2013 i presenten creixements 
molt destacats. 
 
Per al 2015 es preveu l'alliberament de tortugues d'estany al riu Ter i que han estat criades en 
captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRT) de Garriguella. També es 
continuarà amb la campanya de captures de tortugues exòtiques tant al riu Ter com a l'Estany 
de Banyoles. L'any que ve s'espera que les captures a l'Estany de Banyoles es mantinguin 
baixes, es preveu mantenir o augmentar el nombre de captures al riu Ter degut a que encara hi 
ha una població d'espècies exòtiques molt gran i s'hi dedicaran més esforços". 
 
Projecte LIFE Potamo Fauna 
 
LIFE Potamo Fauna té un pressupost global d'1'9 milions d'euros, un 50% finançats per la Unió 
Europea. Entre els anys 2014 i 2017 s'actua en 11 espais xarxa Natura 2000 de les comarques 
de Girona recuperant i conservant a llarg termini diverses espècies amenaçades. Es porten a 
terme reforçaments poblacionals i millores dels hàbitats d'espècies com el cran de riu de potes 
blanques, o diversos mol·luscs, peixos, amfibis i tortugues aquàtiques. El projecte ha permès 
consolidar un equip de 24 persones per quatre anys. 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20141215/54421860672/capturades-

90-tortugues-exotiques-de-cinc-especies-diferents-al-riu-ter-i-a-l-estany-de-

banyoles.html 

http://www.banyoles.cat/noticies/321/capturades-90-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles-en-el-marc-del-projecte-life-potamo-fauna#.VJAEUdKG-uI
http://www.banyoles.cat/noticies/321/capturades-90-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles-en-el-marc-del-projecte-life-potamo-fauna#.VJAEUdKG-uI
http://www.banyoles.cat/noticies/321/capturades-90-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles-en-el-marc-del-projecte-life-potamo-fauna#.VJAEUdKG-uI
http://www.lavanguardia.com/local/girona/index.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20141215/54421860672/capturades-90-tortugues-exotiques-de-cinc-especies-diferents-al-riu-ter-i-a-l-estany-de-banyoles.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20141215/54421860672/capturades-90-tortugues-exotiques-de-cinc-especies-diferents-al-riu-ter-i-a-l-estany-de-banyoles.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20141215/54421860672/capturades-90-tortugues-exotiques-de-cinc-especies-diferents-al-riu-ter-i-a-l-estany-de-banyoles.html
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 VILAWEB, 15/12/2014 

Capturades 90 tortugues exòtiques de 

cinc espècies diferents al riu Ter i a 
l'Estany de Banyoles 
 
18:1215.12.2014 
 

Banyoles (ACN).- Entre els mesos de març i novembre d'aquest any, i 
en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna, s'han capturat 90 

tortugues de cinc espècies exòtiques al riu Ter i a l'Estany de 
Banyoles. Per capturar-les s'han utilitzat 21 trampes del tipus 

plataforma d'insolació i 10 nanses metàl·liques. Del total, 64 eren 
tortugues d'orelles vermelles o de Florida, 12 de la varietat de panxa 

groga, 11 híbrids entre aquestes dues i tres exemplars més 
d'espècies diferents. Les tortugues exòtiques són agressives tant amb 

els humans que les manipulen com amb les tortugues autòctones. 
També s'ha comprovat transmeten malalties com la salmonel·losi. 

Tots els exemplars capturats provenen d'alliberaments de particulars. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4224009/20141215/capturades-90-

tortugues-exotiques-cinc-especies-diferents-riu-ter-lestany-banyoles.html 

 

 CANAL 3/24, 16/12/2014 

Capturades 90 tortugues exòtiques 
de cinc espècies diferents al riu Ter i 
a l'Estany de Banyoles 
Banyoles (ACN).- Entre els mesos de març i novembre d'aquest any, i en el 
marc del projecte LIFE Potamo Fauna, s'han capturat 90 tortugues de cinc 
espècies exòtiques al riu Ter i a l'Estany de Banyoles. Per capturar-les s'han 
utilitzat 21 trampes del tipus plataforma d'insolació i 10 nanses metàl·liques. 
Del total, 64 eren tortugues d'orelles vermelles o de Florida, 12 de la varietat de 
panxa groga, 11 híbrids entre aquestes dues i tres exemplars més d'espècies 
diferents. Les tortugues exòtiques són agressives tant amb els humans que les 
manipulen com amb les tortugues autòctones. També s'ha comprovat 
transmeten malalties com la salmonel·losi. Tots els exemplars capturats 
provenen d'alliberaments de particulars. 

http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4224009/20141215/capturades-90-tortugues-exotiques-cinc-especies-diferents-riu-ter-lestany-banyoles.html
http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4224009/20141215/capturades-90-tortugues-exotiques-cinc-especies-diferents-riu-ter-lestany-banyoles.html
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ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.ccma.cat/324/Capturades-90-tortugues-exotiques-de-cinc-especies-
diferents-al-riu-Ter-i-a-lEstany-de-Banyoles/noticia/2618434/ 

 

 TOT SALT, 17/12/2014 

 
Consorci de l'Estany 

 

RECULL DE PREMSA - ENTITATS 

 
Capturades 90 tortugues exòtiques al riu Ter i a l’Estany de Banyoles 
en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna 
[17-12-14]   
 
El 2015 començaran els alliberaments de tortugues d’estany autòctones al riu Ter i criades 

en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) 
 
Aquest 2014 en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna “Conservació de 
fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius 
Ter, Fluvià i Muga” s’ha dut a terme una campanya de captura de tortugues 
exòtiques al riu Ter i a l’Estany de Banyoles. En total s’han capturat 90 
individus de 5 espècies –o tàxons, que són varietats dins la mateixa espècie- 
diferents. En concret s’han capturat 64 tortugues d’orelles vermelles o de 
Florida (T. scripta elegans), 12 de la varietat de panxa groga (T. s. scripta), 11 
híbrids entre aquestes dues, una Pseudemys sp., una Pseydemys nelsoni i 
una Chrysemis picta belli. 

Per realitzar les captures entre març i novembre de 2014 es van col·locar 21 
trampes del tipus plataforma d’insolació (11 al riu Ter i 10 a l’Estany de 
Banyoles -3 de les quals a les llacunes de Can Morgat-). Al riu Ter, les 11 
trampes es van distribuir de la següent manera: 3-5 a Fontajau, 3 a Pedret i 3-5 

http://www.ccma.cat/324/Capturades-90-tortugues-exotiques-de-cinc-especies-diferents-al-riu-Ter-i-a-lEstany-de-Banyoles/noticia/2618434/
http://www.ccma.cat/324/Capturades-90-tortugues-exotiques-de-cinc-especies-diferents-al-riu-Ter-i-a-lEstany-de-Banyoles/noticia/2618434/
http://www.totsalt.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5547:capturades-90-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles-en-el-marc-del-projecte-life-potamo-fauna&catid=33:entitats&Itemid=29
http://www.totsalt.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5547:capturades-90-tortugues-exotiques-al-riu-ter-i-a-lestany-de-banyoles-en-el-marc-del-projecte-life-potamo-fauna&catid=33:entitats&Itemid=29
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a Sobraniques. Les trampes tipus plataforma d’insolació han estat funcionant 
de forma activa amb alguna interrupció degut a canvis de localització o durant 
la crescuda del riu Ter a finals de setembre. D’altra banda, també es van 
col·locar 10 nanses metàl·liques a l’entorn de l’Estany de Banyoles a l’octubre. 

De les 90 tortugues exòtiques capturades, 71 ho han estat al riu Ter (la majoria, 
54, a la zona de Fontajau) i 19 a l’Estany de Banyoles. Comentar que a 
l’Estany de Banyoles entre 2010 i 2013 ja s’havien dut a terme campanyes de 
control d’espècies exòtiques, capturant-ne gairebé 600. Per tant, es constata 
que en aquest indret hi ha hagut una disminució important de la presència 
d’aquestes espècies. 

Les tortugues exòtiques són força agressives tant davant les persones que les 
manipulen com per a altra fauna salvatge, incloent les tortugues d’aigua 
autòctones. S’ha comprovat que són molt eficaces competint pel recurs espai 
(territori) i també poden transmetre algunes malalties als humans, per exemple 
la salmonel·losi. Destacar que aquests exemplars es localitzen sempre en 
zones urbanes, i per tant, provenen d’alliberaments que realitza la gent que els 
té com a mascotes a casa. 

 

Amb les mateixes trampes que es capturen espècies exòtiques es poden 
capturar individus autòctons que són mesurats i marcats, en cas que no ho 
estiguin. D’aquesta manera es fa també un seguiment de l’estat de les 
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poblacions naturals. Aquest any s’han capturat 36 tortugues d’estany (Emys 

orbicularis), totes a l’Estany de Banyoles i 34 tortugues de rierol (Mauremys 

leprosa), 30 al riu Ter i 4 a Banyoles. Les 36 tortugues d’estany capturades 
provenen dels individus alliberats al projecte Estany entre 2010 i 2013 i 
presenten creixements molt destacats. 

Per al 2015 es preveu l’alliberament de tortugues d’estany al riu Ter i que han 
estat criades en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera 
(CRT) de Garriguella. També es continuarà amb la campanya de captures de 
tortugues exòtiques tant al riu Ter com a l’Estany de Banyoles. L’any que ve 
s’espera que les captures a l’Estany de Banyoles es mantinguin baixes, es 
preveu mantenir o augmentar el nombre de captures al riu Ter degut a que 
encara hi ha una població d’espècies exòtiques molt gran i s’hi dedicaran més 
esforços”. 

LIFE Potamo Fauna té un pressupost global d’1’9 milions d’euros, un 50% 
finançats per la Unió Europea. Entre els anys 2014 i 2017 s’actua en 11 espais 
xarxa Natura 2000 de les comarques de Girona recuperant i conservant a llarg 
termini diverses espècies amenaçades. Es porten a terme reforçaments 
poblacionals i millores dels hàbitats d’espècies com el cran de riu de potes 
blanques, o diversos mol·luscs, peixos, amfibis i tortugues aquàtiques. El 
projecte ha permès consolidar un equip de 24 persones per quatre anys. 

El Consorci de l’Estany actua com a beneficiari coordinador, i en són 
beneficiaris associats el Consorci del Ter, la Generalitat de Catalunya a través 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
Forestal Catalana SA, els Amics de la Tortuga de l’Albera i la Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Actuen com a cofinançadors els 
Ajuntaments de Banyoles i Porqueres, la Diputació de Girona, Aigües de 
Banyoles, SAU i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.totsalt.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5547&cati

d=33&Itemid=29 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.totsalt.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5547&catid=33&Itemid=29
http://www.totsalt.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=5547&catid=33&Itemid=29
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2.2.2. PÀGINES WEB  / PÀGINAS WEB / WEBSITES 

 

 www.consorcidelestany.org 

 

- Els treballs d’ampliació del Centre de Reproducció de Tortugues 

de l’Albera permetran doblar la producció de la tortuga d’estany, 

arribant als 60 exemplars anuals, 

28/07/2014

  

http://www.consorcidelestany.org/
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- El projecte LIFE Potamo Fauna present a la Fira de Sant Martirià 

de Banyoles que va reunir 30.000 persones, 25/11/2014 
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- El Consorci de l’Estany difon el projecte “LIFE Potamo Fauna” a 

Tarragona dins del curs intern de formació, 15/12/2014 
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- Capturades 90 tortugues exòtiques al riu Ter i a l’Estany de 

Banyoles en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna, 

16/12/2014 
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 www.consorcidelter.cat 

 

- Els treballs d’ampliació del Centre de Reproducció de Tortugues 

de l’Albera permetran doblar la producció de la tortuga d’estany, 

arribant als 60 exemplars anuals, 28/07/2014 

 

 
 

http://www.consorcidelter.cat/
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- Capturades 90 tortugues exòtiques al riu Ter i a l’Estany de 

Banyoles en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna, 

16/12/2014 
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 www.lifepotamofauna.org 

 

- Aquesta primavera han nascut els primers exemplars de tortuga 

d’estany, que s’alliberaran en el marc del projecte LIFE Potamo 

Fauna, 03/07/2014 

 

 
 

http://www.lifepotamofauna.org/
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- El díptic inicial del projecte, editat en paper i en digital, 

03/07/2014 
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- Es presenten els treballs de millora al Centre de Reproducció del 

Cranc de Riu Autòcton que permetran multiplicar la producció per 

10, arribant als 10.000 exemplars anuals, 03/07/2014 
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- El projecte LIFE Potamo Fauna permetrà conservar la fauna 

fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques 

dels rius Ter, Fluvià i Muga, 03/07/2014 
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- Els treballs d’ampliació del Centre de Reproducció de Tortugues 

de l’Albera permetran doblar la producció de la tortuga d’estany, 

arribant als 60 exemplars anuals, 28/07/2014 
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- El projecte LIFE Potamo Fauna present a la Fira de Sant Martirià 

de Banyoles que va reunir 30.000 persones, 02/12/2014 
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- Enllestits els protocols que han de regir l’execució de diferents 

accions del projecte, 23/12/2014 
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- Aquesta tardor s’han instal·lat els cartells del projecte, 

23/12/2014 
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- Visita d’inspecció de l’equip extern de la Comissió Europea, 

23/12/2014 
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- Capturades 90 tortugues exòtiques al riu Ter i a l’Estany de 

Banyoles en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna, 

23/12/2014 
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- Jornades espanyoles i Simposi Internacional sobre Conservació 

de cranc de riu autòcton a Olot, 29/12/2014 
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2.3.- AGÈNCIA DE NOTÍCIES / AGENCIA DE NOTICIAS / NEWS AGENCY   

 

 AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES, 24/07/2014 

 
24.07.2014 - 13.03 h 

El Centre de Reproducció de Tortugues doblarà la 
producció amb la incorporació de trenta basses en un 
nou espai 
L'ampliació de les instal·lacions de Garriguella ha costat 38.000 euros i s'han finançat a 
través del projecte europeu Life Potamo Fauna 

Garriguella (ACN).- El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a 

Garriguella (Alt Empordà), ha incorporat un nou espai d'uns 5.000 
metres quadrats on s'hi han construït una trentena de basses de 
diferents mides per a la cria i reproducció de la tortuga d'estany. 

Aquesta ampliació, finançada amb diners del projecte Life Potamo Fauna, 
els permetrà doblar la seva producció de cries, passant d'uns 30 
exemplars a l'any a una seixantena i al mateix temps afavorir la 

diversitat genètica. L'objectiu final és aconseguir reforçar les poblacions 
d'aquesta espècie amenaçada a diferents punts del riu Ter amb nous 
alliberaments, a raó d'uns 50 per any. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.acn.cat/acn/758917/Societat/text/tortuges-Albera-Life-projecte-

ampliacio-basses-.html 

 

 

 AGENCIA EFE (VERDE), 24/07/2014 
 
REPOBLACIÓN TORTUGAS 

Más espacios para la cría de tortuga 
autóctona 
De la mano del proyecto europeo Life Potamo Fauna 
 

 
Ejemplar de tortuga autóctona para repoblar el río Ter. EFE/R. Townsend 

http://www.acn.cat/acn/758917/Societat/text/tortuges-Albera-Life-projecte-ampliacio-basses-.html
http://www.acn.cat/acn/758917/Societat/text/tortuges-Albera-Life-projecte-ampliacio-basses-.html
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Publicado por: Redacción EFEverde 24 julio, 2014 Garriguella 

Los espacios destinados a la cría de tortugas en el Centro de Reproducción de Tortugas 
de l'Albera, en Garriguella, se han ampliado para doblar su capacidad con el fin de 
repoblar de galápago europeo autóctono el río Ter. 
El director de estas instalaciones, Joan Budó, ha presentado la nueva construcción de 31 
charcas que permitirán pasar a una producción anual de unos 60 ejemplares. 
 

 

Vista de los espacios destinados a la cría de tortugas autóctonas. EFE/R.Townsend 
 
Estos nuevos espacios se destinarán a la cría en cautividad del galápago europeo, una 
especie vulnerable que el proyecto Life Potamo Fauna pretende recuperar en el río Ter, según 
Budó. 
Este programa de conservación de fauna fluvial de interés europeo en las áreas 
que pertenecen a la Red Natura 2000 contempla esta metodología previa a la suelta de 
ejemplares de especies amenazadas. 
 
El proyecto Life Potamo Fauna prevé repoblar las riberas de la parte baja del río Ter con un 
mínimo de 150 tortugas a partir del próximo año. 
Este proyecto europeo contempla también la conservación de otras especies amenazadas 
como la náyade alargada o el cangrejo de río de patas blancas. EFEverde 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.efeverde.com/noticias/espacios-tortuga-autoctona/ 

 

 
 AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES, 15/12/2014 

 
15.12.2014 - 18.12 h 

Capturades 90 tortugues exòtiques de cinc espècies 
diferents al riu Ter i a l'Estany de Banyoles 
Durant l'any vinent s'alliberaran exemplars de varietats autòctones criades en captivitat 
al CRT 

Banyoles (ACN).- Entre els mesos de març i novembre d'aquest any, i en 

el marc del projecte LIFE Potamo Fauna, s'han capturat 90 tortugues de 
cinc espècies exòtiques al riu Ter i a l'Estany de Banyoles. Per capturar-
les s'han utilitzat 21 trampes del tipus plataforma d'insolació i 10 nanses 

metàl·liques. Del total, 64 eren tortugues d'orelles vermel les o de 

http://www.efeverde.com/author/pruebasredaccion/
http://www.efeverde.com/noticias/espacios-tortuga-autoctona/
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Florida, 12 de la varietat de panxa groga, 11 híbrids entre aquestes dues 
i tres exemplars més d'espècies diferents. Les tortugues exòtiques són 

agressives tant amb els humans que les manipulen com amb les 
tortugues autòctones. També s'ha comprovat transmeten malalties com 
la salmonel·losi. Tots els exemplars capturats provenen d'alliberaments 

de particulars. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.acn.cat/acn/773303/Societat/text/Banyoles-Tortugues-Exotiques-

Captures.html 

 
 
 
2.4.- TELEVISIÓ / TELEVISIÓN / TELEVISION 

 
2.4.1.- REGIONAL 

 
 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, 24/07/2014 

 
ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.tv3.cat/videos/5187271/Telenoticies-Barcelona-24072014 (Minut 13’ / 

Segons 25’’)  

 

 
 

2.5.- RÀDIO /RADIO /RADIO NEWS 

 
2.5.1.- LOCAL 
 

 RÀDIO BANYOLES, 19/12/2014 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=11908&t=El+Projecte+Life+Potamo+

Fauna+ha+perm%C3%A8s+capturar+19+tortugues+ex%C3%B2tiques+a+l%E2%

80%99Estany+de+Banyoles 

 

2.5.2.- REGIONAL 

 CADENA SER, 29/09/2014 

 
ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.lifepotamofauna.org/fitxer/164/20140929%20Not%C3%ADcia%20SER

%20Girona.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acn.cat/acn/773303/Societat/text/Banyoles-Tortugues-Exotiques-Captures.html
http://www.acn.cat/acn/773303/Societat/text/Banyoles-Tortugues-Exotiques-Captures.html
http://www.tv3.cat/videos/5187271/Telenoticies-Barcelona-24072014
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=11908&t=El+Projecte+Life+Potamo+Fauna+ha+perm%C3%A8s+capturar+19+tortugues+ex%C3%B2tiques+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=11908&t=El+Projecte+Life+Potamo+Fauna+ha+perm%C3%A8s+capturar+19+tortugues+ex%C3%B2tiques+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=11908&t=El+Projecte+Life+Potamo+Fauna+ha+perm%C3%A8s+capturar+19+tortugues+ex%C3%B2tiques+a+l%E2%80%99Estany+de+Banyoles
http://www.lifepotamofauna.org/fitxer/164/20140929%20Not%C3%ADcia%20SER%20Girona.mp3
http://www.lifepotamofauna.org/fitxer/164/20140929%20Not%C3%ADcia%20SER%20Girona.mp3
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3.- RODES DE PREMSA / RUEDAS DE PRENSA / PRESS 

CONFERENCE 

 
 24/07/2014. Presentació dels treballs d’ampliació del Centre de 

Reproducció de Tortugues de l’Albera 
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4.- COMUNICATS DE PREMSA / COMUNICADOS DE PRENSA / 

PRESS RELEASES 
 

 24/07/2014. Els treballs d’ampliació del Centre de Reproducció de 

Tortugues de l’Albera permetran doblar la producció de tortuga d’estany, 

arribant als 60 exemplars anuals 

 15/12/2014. Capturades 90 tortugues exòtiques al riu Ter i a l’Estany de 

Banyoles en el marc del projecte LIFE Potamo Fauna 

 
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 

 

 

1 

 

Comunicats de premsa / Comunicados de prensa / 

Press releases  

 

 

2 

 

Premsa escrita nacional / Prensa escrita nacional / 

General public article in national press 

 

 

0 

 

Premsa escrita local / Prensa escrita local / General 

public article in local press 

 

 

5 

 

Premsa escrita regional / Prensa escrita regional / 

General public article in regional press 

 

 

2 

 

 

Articles especialitzats / Artículos especializados / 

Specialised press article 

 

 

0 

 

Televisió nacional / Televisión nacional / News in 

national TV 

 

 

0 

 

Televisió local / Televisión local / News in local TV 

 

 

0 

 

Televisió regional / Televisión regional / News in 

regional TV 

 

 

1 

 

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 

 

 

1 

 

Articles Internet / Artículos Internet / Internet 

Articles 

 

31 



 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

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

 

 

 

- 65 - 

 

Agències de notícies / Agencias de noticias / News 

Agency 

 

 

3 

 

TOTAL 

 

47 

 


