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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 2015.  

 

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 2015.  

 

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 2015.  
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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, 16/07/2015 

 

MEDI AMBIENT 
BANYOLES - 16 juliol 2015 2.00 h 

L'amenaça del musclo 

zebrat alerta el sector 

mediambiental 
 Una campanya de conscienciació cofinançada per la UE avisa 

del risc que aquesta espècie invasora arribi a les conques del 

Ter, el Fluvià i la Muga 

Bo

u (que sosté una tortuga exòtica), Noguer i Munell, ahir a Banyoles. Foto: R. E. 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/53/54/alta/780_0008_5354201_31ebccbbe686c26f6045e7643b7f29be.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/53/54/alta/780_0008_5354201_31ebccbbe686c26f6045e7643b7f29be.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/53/54/alta/780_0008_5354201_31ebccbbe686c26f6045e7643b7f29be.jpg
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RAMON ESTÉBAN 

Evitar que espècies invasores molt perjudicials per a l'entorn i 

l'economia, especialment el musclo zebrat, entrin a les conques del Ter, 

el Fluvià i la Muga és l'objectiu d'una campanya de conscienciació que 

s'acaba de posar en marxa. El precedent immediat que ha motivat la 

campanya és la colonització del musclo zebrat a la conca baixa de 

l'Ebre, on s'han hagut de gastar grans quantitats de diners per 

minimitzar els danys que aquesta espècie està fent a les canonades (les 

obstrueix), sense comptar que està fent desaparèixer les espècies 

autòctones. 

Com que la manera més probable que arribi aquí el musclo zebrat és a 

través de les embarcacions contaminades (les restes d'aigua poden 

contenir larves), es presta molta atenció a les zones de navegació i 

pesca, és a dir, els embassaments i els trams baixos dels tres rius i 

l'estany de Banyoles (que pertany a la conca del Ter). El cranc de senyal 

i la tortuga de Florida són les altres dues espècies invasores en què se 

centra la campanya. Rere la iniciativa hi ha els consorcis de l'estany de 

Banyoles i del Ter, la Generalitat, Forestal Catalana, Amics de la 

Tortuga de l'Albera i la Universitat del País Basc, en el marc del 

projecte europeu Life Potamo Fauna de conservació de la fauna fluvial 

de les conques esmentades, iniciat fa dos anys amb un pressupost d'1,9 

milions d'euros, en què la UE aporta el 50%. Des del punt de vista 

econòmic hi participen també la Diputació de Girona, els ajuntaments 

de Banyoles i Porqueres, el Consorci Esportiu de l'Estany de Banyoles i 

Aigües de Banyoles. La campanya consisteix en la distribució de 6.000 

díptics informatius, la instal·lació de cartells als espais més vulnerables 

(els senyals contenen un codi QR amb informació complementària), 

xerrades amb els col·lectius estratègics (practicants d'esports nàutics, 

pescadors o empreses turístiques) i la presència de tècnics en 

esdeveniments vinculats amb el tema. 

La presentació de la campanya es va fer ahir a les instal·lacions del 

Club Natació Banyoles, a la vora de l'estany. A aquestes instal·lacions 

hi arriben embarcacions de zones amb presència del musclo zebrat i 
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per això es desinfecten sistemàticament tots els bots abans d'introduir-

los a l'aigua. Tot i això, està previst reforçar a curt termini aquesta 

prevenció amb un nou equipament específic. En la presentació hi van 

intervenir el coordinador tècnic del projecte, Quim Bou, i els presidents 

dels consorcis de l'estany i del Ter, Miquel Noguer i Jordi Munell. 

LA FRASE 

Els sectors implicats saben el problema, però cal insistir-hi i 

explicar-ho bé 

Quim Bou 

COORDINADOR TÈCNIC DEL PROJECTE LIFE POTAMO FAUNA 

 
ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK:  
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/877012-lamenaca-del-

musclo-zebrat-alerta-el-sector-mediambiental.html 
 
 
 

 DIARI DE GIRONA, 17/07/2015 

 

Una campanya europea lluita contra 
l´arribada a Girona del musclo zebrat 
El projecte vol frenar l'entrada d'espècies invasores a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga 

17.07.2015 | 15:07 
 

 

 

 

 

 

 

D´esquerra a dreta, Quim Pou, Miquel Noguer i Jordi Munell. diari de girona 

 

BANYOLES | EFE/DDG Una campanya europea contra la penetració d'espècies invasores 

a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, inclòs l'estany de Banyoles, intenta frenar 

l'impacte que tindria a Girona l'arribada, sobretot, del musclo zebrat. 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/877012-lamenaca-del-musclo-zebrat-alerta-el-sector-mediambiental.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/877012-lamenaca-del-musclo-zebrat-alerta-el-sector-mediambiental.html
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La campanya forma part del projecte Life Potamo Fauna, que inverteix uns dos milions 

d'euros per a la conservació de la fauna aquàtica amenaçada com nàiades, tortuga i cranc 

autòcton. 

Segons Quim Pou, responsable tècnic del Consorci de l'Estany i de la campanya, 

programada per conscienciar la població de les conseqüències de la penetració en 

l'ecosistema d'aquestes espècies invasores, l'impacte del musclo zebrat seria «gravíssim 

en l'aspecte ecològic, social i econòmic». 

L'arribada del musclo zebrat produiria canvis en l'ecosistema i una despesa milionària en 

afectar les infraestructures de captació d'aigua. 

A les alteracions que es produirien en l'hàbitat fluvial, Pou va afegir la important despesa 

que comportaria la proliferació d'aquests exemplars a Girona, «perquè obturen les 

conduccions d'aigua i obliguen a revisar-les i netejar-les periòdicament». 

El responsable de la campanya europea també va explicar que «els sistemes de captació 

d'aigua al nord de Catalunya no estan preparats per a aquesta nova situació i s'hauria de 

refer-los, com ha passat a la conca de l'Ebre, on s'han fet inversions milionàries per mitigar 

els efectes sobre les infraestructures». 

La campanya que es va presentar ahir a Banyoles apel·la, també, a la conscienciació de la 

ciutadania davant la proliferació d'espècies de cranc i tortuga invasores, que suposen una 

amenaça per a les autòctones, però també per a la salut humana, ja que transmeten 

malalties. 

Els responsables del projecte Life Potamo Fauna han editat uns 6.000 díptics i han 

instal·lat vint cartells en llocs estratègics per informar d'aquest perill. 

A més, la campanya inclou xerrades específiques amb sectors proclius a propiciar de 

manera accidental l'entrada d'aquestes espècies com pescadors, clubs esportius, 

empreses de turisme en l'àmbit fluvial i botigues d'animals de companyia. 

Quim Pou va explicar que «el musclo zebrat pot arribar a través del moviment de qualsevol 

petita quantitat d'aigua que contingui larves, així que, en cas de campionats per exemple 

aquí a Banyoles, totes les embarcacions han de venir seques i desinfectades si provenen 

d'una zona contaminada». 

Pou va anunciar que es posarà en marxa un centre de desinfecció a les instal·lacions del 

Club Natació Banyoles i l'alcalde de la ciutat, Miquel Noguer -present també en l'arrencada 

de la campanya- va recordar que la informació busca conscienciar la població que, «quan 

es compra una tortuga, si s'acaba la diversió no es pot abandonar a l'estany, sinó que hi ha 

llocs per portar-la». L'acte també va comptar amb la presència del president del Consorci 

del Ter, Jordi Munell. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/07/16/campanya-europea-lluita-

contra-larribada/734638.html 
 
 
 
 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/07/16/campanya-europea-lluita-contra-larribada/734638.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/07/16/campanya-europea-lluita-contra-larribada/734638.html
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 REVISTA LA PILASTRA, AGOST 2015 
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 EL PUNT AVUI, 19/09/2015 

 

Ajuts europeus per al 

centre de reproducció 

del cranc de riu d'Olot 
 Participa, juntament amb els centres de reproducció de la 

nàiada i de la tortuga d'aigua dolça, en el programa Life, 

coordinat pel Consorci de l'Estany 

 

Les piscines del molí de la Moixina on hi ha les mares reproductores i les cries. Foto: J.C. 

 

 

 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/51/21/alta/780_0008_5121550_74c8c23d2cbec3fd0d2ed8533beb9e7f.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/51/21/alta/780_0008_5121550_74c8c23d2cbec3fd0d2ed8533beb9e7f.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/51/21/alta/780_0008_5121550_74c8c23d2cbec3fd0d2ed8533beb9e7f.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/51/21/alta/780_0008_5121550_74c8c23d2cbec3fd0d2ed8533beb9e7f.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/51/21/alta/780_0008_5121550_74c8c23d2cbec3fd0d2ed8533beb9e7f.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/51/21/alta/780_0008_5121550_74c8c23d2cbec3fd0d2ed8533beb9e7f.jpg
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JORDI CASAS 

Olot és un referent quant a la reproducció en captivitat del cranc de riu 

autòcton i ara ha reforçat aquesta posició participant en el programa 

Life Potamo Fauna de la Unió Europea –juntament amb els centres de 

reproducció de la tortuga d'aigua dolça i de la nàiada–, que està 

coordinat pel Consorci de l'Estany. El centre de reproducció de crancs 

el gestiona el Parc Natural de la Garrotxa i està situat al molí de la 

Moixina, gràcies a un conveni amb l'Ajuntament. I com que aquest 

centre és un referent d'èxit en aquest segment tan concret de l'estudi i 

la gestió d'aquests crustacis, Olot es convertirà la setmana vinent en 

una ciutat receptora d'experts en la matèria de tot el continent: els dies 

21 i 22, amb unes jornades estatals, i, del 23 al 25, amb un simposi 

internacional sobre el cranc de riu autòcton. 

Els experts hi tractaran sobre les estratègies de reproducció en 

captivitat i les tasques de repoblació i de reintroducció a les conques 

fluvials, d'on estan en un seriós risc d'extinció a causa d'una malaltia 

d'altres espècies foranes –sobretot el cranc de riu americà– que en són 

portadores i, per tant, són més resistents. 

En el marc d'aquests dos esdeveniments, els participants coneixeran de 

primera mà el centre de reproducció de la Moixina i podran visitar les 

zones dels rius Fluvià, Ter i la Muga on, amb cries d'aquest centre, es 

reforcen les poblacions, i d'altres zones on s'han reintroduït amb èxit. 

El director del Parc Natural de la Garrotxa, Xavier Puig, ha afirmat que 

la participació en el programa Life els permetrà treballar molt més en 

la recerca. 

LA DATA 

21.09.15 
 

És el dia que 

comença el primer dels dos esdeveniments científics i de divulgació sobre 

els crancs. 
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LA XIFRA 

34 
 

ponències 

han estat programades en les dues trobades, algunes de les quals són 

únicament murals de plafons. 

Tres centres gironins coordinats 
El projecte Life en què participen els tres centres és executat i coordinat pel 

Consorci de l'Estany. El coordinador, Miquel Campos, ha explicat que la 

meitat dels 1,9 milions amb què està dotat es destinen a la protecció del 

cranc de riu autòcton. Hi participen, a part d'aquest consorci i del parc 

garrotxí, el Consorci del Ter, la Generalitat, Forestal Catalana, Amics de la 

Tortuga de l'Albera i la Universitat del País Basc. 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/896561-ajuts-

europeus-per-al-centre-de-reproduccio-del-cranc-de-riu-dolot.html 

 
 

 DIARI DE GIRONA, 21/09/2015 

 

Olot acull el simposi internacional del 
cranc de riu la setmana que ve 
La ciutat rep uns cinquanta seminaris i congressos el 2014 que porten 2.300 persones i un negoci 

directe de 35.000 € 

21.09.2015 | 07:16 
OLOT | DDG Del 21 al 25 de setembre, Olot serà la seu del simposi internacional, 

organitzat en el projecte europeu Life Potamo Fauna, sobre el cranc de riu autòcton. 

Experts europeus debatran de la problemàtica de conservació de les poblacions del cranc 

de riu autòcton, que es troba en perill d'extinció mundial. El Consorci de l'Estany, la 

Generalitat, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci del Ter 

organitzen el simposi. De fet, aquest simposi coincidirà amb la cloenda del 

projecte internacional Vuelco, que la setmana que ve també portarà a Olot una quarantena 

d'experts sobre vulcanisme. A més, el proper 3 d'octubre se celebrarà a Olot el dia 

internacional de les persones sordes. Per això, aquestes tres activitats formen part dels 

congressos i les reunions que Olot acull al llarg de l'any. L'aposta realitzada pel programa 

Reunions entre Volcans ha suposat que la ciutat passi a acollir de 24 esdeveniments l'any 

2010 a una mitjana de 50 a partir del 2013 i el 2014 (xifra que no inclou esdeveniments 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/896561-ajuts-europeus-per-al-centre-de-reproduccio-del-cranc-de-riu-dolot.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/896561-ajuts-europeus-per-al-centre-de-reproduccio-del-cranc-de-riu-dolot.html
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esportius ni activitats de promoció). Es tracta de seminaris, congressos i jornades, que el 

2014 van portar a Olot 2.300 persones i un volum de negoci directe de 35.000 euros. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/09/18/olot-acull-simposi-

internacional-del/743939.html 

 
 
 

 DIARI DE GIRONA, 24/09/2015 

 

Troben a Falgars i la Muga crancs 
resistents a l´afanomicosi 
24.09.2015 | 07:21 

 

 

 

 

 

 

 

Un moment de les jornades per a la conservació del cranc autòcton. X.V. 

 

OLOT | DDG La trobada de crancs autòctons resistents a l'afanomicosi, un fong transmès 

pel cranc americà, és la principal revelació de Les Jornades espanyoles sobre la 

conservació del cranc de riu autòcton que van tenir lloc fins dimarts passat a Olot.  

L'afanomicosi és un fong que es posa sobre la clova del cranc autòcon, la travessa i li 

ataca el sistema nerviós fins matar-lo. La malaltia la transmet el cranc americà, un animal 

proveït d'una clova resistent al fong. L'afanomicosi ha fet desaparèixer quasi la totalitat de 

la població de crancs. Ara gràcies a les cries i repoblacions del Centre de la Moixina, els 

investigadors del Real Jardín Botánico del CSIC han descobert que a la Muga i a Falgars 

hi ha crancs autòctons resistents al fong. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/09/24/troben-falgars-muga-crancs-

resistents/744852.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/09/18/olot-acull-simposi-internacional-del/743939.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/09/18/olot-acull-simposi-internacional-del/743939.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/09/24/troben-falgars-muga-crancs-resistents/744852.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/09/24/troben-falgars-muga-crancs-resistents/744852.html
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 DIARI DE GIRONA, 15/10/2015 

 

Reclamen mesures de control als crancs 
de riu exòtics 
Des de les jornades fetes a Olot es desmenteixen les especulacions que posen en dubte el seu 

origen autòcton 

15.10.2015 | 07:29 
 

  

 

 

 

 

 

Una de les ponències orals de la celebració de les jornades a Olot. diari de girona 

OLOT | DDG El comitè científic i grup de treball de les jornades espanyoles i internacionals 

sobre la conservació del cranc de riu, celebrades a Olot, ha destacat en les conclusions 

que, a la llum de les investigacions genètiques, ecològiques i històriques existents, el cranc 

de riu és una espècie autòctona a la península Ibèrica que es troba amenaçada greument 

al territori. Per això, els experts que van formar part de les jornades organitzades pel 

Consorci de l'Estany i de la Generalitat, amb participació del Consell Superior 

d'Investigacions Científiques en el projecte LIFE Potamo Fauna, han volgut desmentir 

certes especulacions recents sobre l'origen de l'espècie de cranc de riu autòcton. 

Les jornades van reunir entre el 21 i el 25 de setembre tècnics especialistes de fauna 

aquàtica procedents de comunitats autònomes diferents, juntament amb científics 

nacionals i internacionals, a més de comptar amb la presència del Ministeri d'Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient. 

A les jornades van anunciar-se importants descobriments. Entre els estudis de les 

poblacions ibèriques, el Departament de Genètica de la Universitat Complutense (en línia 

amb estudis previs del Museu Nacional de Ciències Naturals-CSIC) revela l'existència de 

clares estructures, diferències poblacionals i unitats de conservació que faciliten 

l'orientació dels centres de cria, a part de les accions dels plans de conservació i les 

mesures de gestió de l'espècie autòctona. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/10/14/experts-demanen-mesures-

control-als/747934.html 

 

 

 

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/10/14/experts-demanen-mesures-control-als/747934.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/10/14/experts-demanen-mesures-control-als/747934.html
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 DIARI DE GIRONA, 10/11/2015 

 

Exposició de la conservació de la fauna 
del Ter, Fluvià i Muga 
10.11.2015 | 07:10 

 

 

 

 

 

 

 

La inauguració de l´exposició va tenir lloc el passat divendres.diari de girona 

 

SANT GREGORI | DDG L'exposició Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la 

xarxa Natura 2000 a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es va inaugurar a Sant 

Gregori el divendres de la setmana passada davant la presència dels alumnes de 5è de 

l'escola Agustí Gifre del mateix municipi. L'exposició, que està formada per 14 plafons i 

serà itinerant fins al 2017, s'ha realitzat en el marc del projecte europeu Life Potamo 

Fauna. L'objectiu d'aquesta mostra és informar de les actuacions que es porten a terme en 

el projecte, donar a conèixer les diferents espècies de fauna autòctones que es volen 

conservar als nostres rius, així com sensibilitzar a la població sobre el perill de les espècies 

invasores. 

Els plafons incorporen continguts visuals, gràfics, sopes de lletres, jocs i enllaços amb 

codis QR. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/10/exposicio-conservacio-fauna-

del-ter/752285.html 

 

 

 DIARI DE GIRONA, 10/11/2015 

 

Alliberen a Riudaura crancs autòctons 
procedents del Centre Reproductor d´Olot 
Uns setanta alumnes de l'escola Lluís Castells han estat els encarregats de deixar 170 exemplars 

al riu 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/10/exposicio-conservacio-fauna-del-ter/752285.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/10/exposicio-conservacio-fauna-del-ter/752285.html
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10.11.2015 | 14:28 
 

 

 

 

 

 

 

Alliberen a Riudaura crancs autòctons procedents del Centre Reproductor d´Olot ACN 

ACN | RIUDAURA Uns setanta alumnes de l'escola Lluís Castells de Riudaura (Garrotxa) 

han alliberat aquest matí 170 exemplars de cranc de riu de potes blanques, una espècie 

greument amenaçada. Els individus provenen del Centre Reproductor de Cranc Autòcton 

d'Olot, unes instal·lacions pioneres a Catalunya, que enguany ha duplicat la seva 

producció i s'acostarà als 2.000 exemplars. L'alliberament s'ha fet en el marc del projecte 

europeu LIFE Ptamo Fauna 'Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la xarxa 

Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga' que busca conservar i recuperar 

espècies amenaçades com és el cas del cranc. El projecte, que finalitza el 2017, preveu 

alliberaments a vuit sectors de les comarques gironines. 

L'alliberament de crancs de riu de potes blanques ('Austropotamobius pallipes') a 

determinats punts de la demarcació té un doble objectiu. Per una banda, reforçar les 32 

poblacions que actualment hi ha detectades i per l'altra, intentar recuperar aquelles zones 

–entre 15 i 20 nuclis- on havien habitat i que reuneixen les condicions adients per a la seva 

repoblació. 

Aquesta espècie protegida era habitual a la major part de cursos hídrics de la conca del riu 

Fluvià fins als darrers anys de la dècada dels setanta, moment en què la seva situació va 

esdevenir crítica. La forta expansió del cranc roig americà va produir que una malaltia 

fúngica ( l'afanomicosis) afectés l'espècie autòctona i actualment aquesta es trobi al límit 

de la desaparició. 

La seva situació és fràgil perquè té dues amenaces clares. D'una banda, les espècies 

invasores -el cranc americà i el cranc senyal- que fan que les poblacions que actualment hi 

ha viables al Ter i al Fluvià siguin molt "sensibles" en competir per viure en un mateix 

espai, i per l'altra, la interferència de l'home. 

Combatre aquest últim aspecte és essencial segons els impulsors del projecte LIFE Ptamo 

Fauna 'Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les 

conques dels rius Ter, Fluvià i Muga'. Per això, els alliberaments dels exemplars es fan 

amb l'ajuda d'escolars. Segons explica el director financer del programa, Miquel Campos, 

"és vital que la societat que estigui informada i sobretot sensibilitzar a les famílies a través 

de la mainada de les espècies que estan en perill extinció a nivell europeu". 

El Centre de Reproducció millora les instal·lacions 
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Des del 2004, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa gestiona a Olot el 

Centre de Reproductor de Cranc de Riu Autòcton, unes instal·lacions pioneres de cria en 

captivitat d'aquesta espècie. Gràcies al Life Potamo Fauna s'han pogut dur a terme un 

seguit de reformes que han permès millorar la qualitat de l'aigua, minimitzar així malalties 

com la saprolègnia i incrementar la producció. De fet, aquest any s'ha aconseguit doblar el 

nombre d'exemplars respecte l'any anterior i acostar-se als 2.000 exemplars. 

Aquest centre compta amb un important reservori d'exemplars reproductors de diferents 

conques hidrogràfiques del país i també d'exemplars joves procedents de la reproducció 

en captivitat. I és que un dels objectius científics és mantenir i preservar la diversitat 

genètica de cada conca –Fluvià, Ter i Muga- on actualment viu el cranc de riu. 

Un estudi d'interès mundial 

Gràcies a l'estudi d'aquests individus, s'ha descobert que hi ha exemplars procedents de 

l'Alt Empordà amb una major resistència al fong que porta el cranc roig americà. S'ha fet a 

través d'uns experiments que consistien a infectar individus en captivitat. "És el primer cop 

que passa al món en relació a la malaltia del cranc americà i ara s'obra un ventall de 

possibilitats d'estudi i treball per buscar solucions al problema", subratlla Campos. Tot 

apunta que podria tractar-se d'un procés de selecció natural que ha permès incrementar la 

resistència dels crancs autòctons envers la malaltia i això és el que ara es vol seguir 

estudiant. Aquest descobriment, conclou Campos, "és una esperança molt important per a 

aquesta espècie en perill". 

Els resultats es presentaran a mitjans de l'any que ve i es publicaran en una revista 

científica. Les primeres conclusions es van donar a conèixer a les jornades que es van fer 

a Olot el passat setembre. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/10/alliberen-riudaura-crancs-

autoctons-procedents/752439.html 

 

 

 

 EL PUNT AVUI, 11/11/2015 

 

 
MEDI AMBIENT 
Riudaura - 11 novembre 2015 2.00 h 

La conservació del 

cranc de riu arriba fins 

a les escoles 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/10/alliberen-riudaura-crancs-autoctons-procedents/752439.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/10/alliberen-riudaura-crancs-autoctons-procedents/752439.html


 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

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

 

 

 

- 17 - 

 Els alumnes de l'escola de Riudaura participen en un dels 

alliberaments d'exemplars que es faran aquesta tardor 

 Criats al molí de la Moixina d'Olot, es deixaran en punts del 

Fluvià, el Ter i la Muga 

 

Una de les tècniques del molí de la Moixina donant explicacions als alumnes sobre el 

programa de recuperació de crancs de riu. Foto: EL PUNTAVUI. 

 

JORDI CASAS 

La tardor és un moment clau per al cranc autòcton de les conques 
fluvials gironines, una espècie seriosament amenaçada per l'al·lòctona 
del cranc americà. És el moment en què s'alliberen els exemplars fruit 
de la reproducció en captivitat al molí de la Moixina d'Olot, sota la 
direcció del tècnic del Parc Natural de la Garrotxa, Joan Montserrat. I a 
una feina ja rutinària, els responsables del projecte han volgut afegir-hi 
la pedagogia com a actiu i, ahir, els alumnes de l'escola de primària 
Lluís Castells de Riudaura van tenir el privilegi de participar en el 
primer dels alliberaments de la temporada a la riera del poble, afluent 
del riu Fluvià. 

En total, s'alliberaran 1.500 exemplars en diversos punts dels rius 
Fluvià, Ter i la Muga. En concret, i fins al 2017, els reforçaments es 
portaran a terme en vuit sectors dels espais Xarxa Natura 2000 de les 
comarques gironines, a l'Alta Garrotxa-massís de les Salines, la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, les riberes de l'Alt Ter, el Sistema Transversal 
Català, el riu Fluvià, el riu Llémena, i les muntanyes de Rocacorba-puig 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/53/97/alta/780_0008_5397370_5c994b1e3b70491946fcaa817ff1a711.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/53/97/alta/780_0008_5397370_5c994b1e3b70491946fcaa817ff1a711.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/53/97/alta/780_0008_5397370_5c994b1e3b70491946fcaa817ff1a711.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/53/97/alta/780_0008_5397370_5c994b1e3b70491946fcaa817ff1a711.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/53/97/alta/780_0008_5397370_5c994b1e3b70491946fcaa817ff1a711.jpg
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de la Banya del Boc i rieres de Xuclà i Riudelleques. Aquest treball el 
porten a terme de manera conjunta el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a través del Parc Natural de la Garrotxa, Forestal 
Catalana i el Consorci de l'Estany, a través del projecte LIFE Potamo 
Fauna, del qual també són socis el Consorci del Ter, els Amics de la 
Tortuga de l'Albera i la Universitat del País Basc-Euskal Herriko 
Unibertsitatea. 

A la conca del riu Fluvià fa més de vint anys que es treballa per 
conèixer aquesta espècie i deu que es treballa en el pla de recuperació. 
L'any 2004 es va crear el Centre de Reproducció de Cranc de Riu 
Autòcton a Olot, gestionat pel Parc Natural de la Garrotxa. En el marc 
del projecte LIFE Potamo Fauna s'han pogut fer millores a les 
instal·lacions per minimitzar efectes nocius per als crancs –com ara el 
fong del tipus saprolègnia– per incrementar la producció de crancs. 
Aquest any s'ha arribat als 2.000 exemplars. El molí de la Moixina 
disposa en l'actualitat d'un bon nombre d'exemplars reproductors de 
diferents conques del país i d'exemplars joves. Es tracta de preservar la 
diversitat genètica de cada conca i de treballar en la recerca de la 
resistència als agents que afecten la seva supervivència en funció de la 
genètica de cada població. Amb els repoblaments s'espera evitar la 
desaparició a curt termini de 32 nuclis existents a la zona d'actuació i 
establir nous nuclis poblacionals en sectors on ha desaparegut 
l'espècie, entre quinze i vint. 

El cranc de riu autòcton era una espècie habitual a la major part de 
cursos hídrics de l'Europa meridional. A finals de la dècada dels 
setanta del segle passat es va produir una reducció dràstica de la 
població a causa de l'Aphanomyces astaci, introduïda pel cranc 
americà. L'expansió d'aquesta afectació s'ha accentuat amb l'expansió 
recent de dues espècies exòtiques més, el cranc de senyal i el cranc dels 
canals, totes dues d'origen americà i que en són portadores. 

LIFE Potamo Fauna és un projecte de quatre anys de durada (2014-
2017) que és finançat un 50% per fons europeus. A part del cranc de riu 
de potes blanques, també s'actua en la conservació d'altres espècies 
amenaçades, com ara la nàiada allargada, la tortuga d'estany o els 
cargolets. També es lluita contra diverses espècies exòtiques invasores. 

LA XIFRA 

1.500 
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exemplars 

de cranc són els que s'alliberaran en diversos trams dels rius Fluvià, Ter i la 

Muga aquesta tardor. 

LA DATA 

2017 
és l'any en què 

s'acaba el programa LIFE Potamo Fauna, que protegeix també altres 

espècies. 
 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/913740-la-conservacio-

del-cranc-de-riu-arriba-fins-a-les-escoles.html 

 

 

 

 DIARI DE GIRONA, 12/11/2015 

 

Olot és el primer lloc al món on han criat 
crancs resistents a una malaltia 
Gràcies al projecte, el Parc Natural ha tingut animals per repoblar un indret de la riera de Riudaura, 

al costat del poble 

12.11.2015 | 07:20 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una nena deixa anar crancs a la riera de Riudaura, al costat de les mestres. X.V. 

 

OLOT | XAVIER VALERI «Ho presentarem en breu en àmbits cientifics», va anunciar ahir 

Miquel Campos (projecte europeu LIFE Potampo Fauna). «Vam infectar amb el fong de 

l'afanamicosis una població de crancs autòctons de potes blanques i només un va morir i 

encara no de la malaltia», va concretar. Va definir: «És el primer cop que passa a Europa i 

al món». Campos va fer les afirmacions ahir a Riudaura en el decurs d'una escampada de 

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/913740-la-conservacio-del-cranc-de-riu-arriba-fins-a-les-escoles.html
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/913740-la-conservacio-del-cranc-de-riu-arriba-fins-a-les-escoles.html
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crancs autòctons per part dels escolars del poble. L'origen de la resistència dels crancs 

autòctons (en molt greu perill d'extinció) està en el Centre Reproductor d'Olot. 

Segons Campos, el fong conegut com afanomicosis va ser dut a la península pel cranc 

vermell americà. Una espècie invasora que va transmetre la malaltia als crancs autòctons i 

els va exterminar. En uns 40 anys, a la part baixa de les comarques gironines van morir 

tots els crancs, fins a Olot. «Més amunt en les aigües netes, fresques i ràpides el cranc ha 

sobreviscut amb fragilitat», va explicar. «Nomes - va precisar-, es reprodueix amb 

normalitat a 32 llocs que es mantenen en alt secret, perquè no hi hagi ningú capaç d'anar-

los a pescar». 

Per tal d'intentar garantir la supervivència del cranc autòcton fa uns 11 anys, el Parc 

Natural va crear el Centre Reproductor de Cranc de Riu Autòcton a l'antiga piscifactoria del 

Molí de la Font a la Moixina. Segons Campos, quan van tenir molta feina feta els va entrar 

algun cranc americà. És una espècie que resisteix el fong de l'afanomicosis. És a dir, té 

una clova dura i no deixa que el fong entri al seu sistema nerviós. Això no obsatant, infecta 

la malaltia a través de l'aigua. 

Quan el fong va entrar en contacte amb els crancs del centre de cria d'Olot es va posar 

sobre les cloves dels crustacis de riu autòctons, va traspassar les cloves i va entrar dins 

dels teixits i del sistema nerviós. Els animals van morir quasi tots en un termini d'entre 10 i 

15 dies. 

La desgràcia va tenir una part positiva, els tècnics del criador es van adonar que hi havien 

crancs autóctons que tardaven més a morir. «Alguns van resistir 2 mesos», va assenyalar 

Campos. Va ser quan els tècnics del Parc van començar un procés de selecció. «Una 

selecció genètica natural d'individus resistents», va subratllar. 

Sabuts de la resistència d'alguns crancs, els tècnics del Parc van contactar amb el Jardin 

Botanico de Madrid. Es tracta de l'organisme que encapçala la lluita contra l'extinció del 

cranc autòcton a la Península. Els experts del Jardin van encomanar de fanomicosis els 

crancs d'Olot i alguns de Navarra. El resultat va ser la supervivència i: «L'esperança...!»,va 

observar Campos. Una confiança que -segons ell- és el resultat de 20 anys de feina. 

LIFE Potamo Fauna 

Els fons europeus del projecte LIFE Potamo Fauna (iniciativa per a la protecció de la fauna 

fluvial dotada amb 2 MEUR, han permès millorar la qualitat de l'aigua del Centre 

Reproductor d'Olot. «Els filtres nous -va assenyalar Xavier Puig (director del Parc Natural)- 

han permès millorar la qualitat de l'aigua i evitar malalties com la saprolègnia». Les 

millores han permès incrementar la producció fins arribar als 1.500 exemplars. 

A més d'aigua neta propicia per la producció, el centre compta amb un important reservori 

d'exemplars reproductors de diferents conques hidrogràfiques del país i també d'exemplars 

joves procedents de la reproducció en captivitat. 

Els exemplars reproductors procedeixen de les tres principals conques de la demarcació 

de Girona (Fluvià, Ter i Muga). D'aquesta manera es preserva la diversitat genètica de 

cada conca i els responsables del Centre poden treballar en la recerca de la resistència 

davant la malura en funció de la genètica de cada població. 



 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

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

 

 

 

- 21 - 

El resultats del Centre han permès reforçar els 32 nuclis existents a la zona d'actuació i 

establir nous nuclis poblacionals en sectors, on l'espècie havia desaparegut fa 4 dècades. 

Ahir, la mà dels nens i nenes de l'escola Lluís Castells de Riudaura va ser el conducte pel 

qual les cries de cranc nascudes al Centre Reproductor van entrar en contacte amb les 

aigües lliures. Els escolars van deixar anar unes 170 cries quasi transparents que de 

seguida es van amagar entre els rocs i la vegetació de la riera. 

La previsió del Parc Natural és alliberar unes 1.500 cries més en el decurs d'aquesta 

tardor. Un dels llocs, on faran el mateix que a Riudaura - segons Campos- és Rupit. 

Sobre l'acció de Riudaura va definir: «És una activitat especial per a mainada». Segons ell, 

la idea és sensibilitzar la població sobre el medi ambient. També va explicar que 

l'escampada és per intentar recuperar les zones de població desaparegudes a Riudaura. 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/11/olot-lloc-al-mon-

han/752470.html 

 

 

 

 EL 9 NOU, 20/11/2015 

 

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/11/olot-lloc-al-mon-han/752470.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/11/11/olot-lloc-al-mon-han/752470.html
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2.1.2.- REGIONAL 
 

 LA VANGUARDIA, 16/07/2015 
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 LA VANGUARDIA, 23/09/2015 

 

Olot reúne a especialistas europeos en la protección de cangrejos 
autóctonos 
 
Vida | 23/09/2015 - 13:35h 
 
Olot (Girona), 23 sep (EFE).- Expertos europeos en la protección de cangrejos autóctonos de 
agua dulce se reúnen desde hoy en Olot para analizar los avances recientes en este campo y 
las estrategias a largo plazo para preservar estas especies amenazadas. 
Según informa la organización, que promueve este encuentro en el marco del proyecto Life 
Potamo Fauna de conservación de fauna fluvial de interés en Europa en la Red Natura 2000 en 
las cuencas de los ríos Ter, Fluvià y Muga, el reto es avanzar en la protección de unos 
animales amenazados por la enfermedad que transmiten los ejemplares exóticos conocidos 
como cangrejos americanos. 
El coordinador de la Oficina Life que organiza el simposio, Miquel Campos, ha destacado que 
los expertos reunidos en Olot hasta el próximo viernes día 25 pueden ahondar en sus trabajos 
y poner en común las diferentes líneas en las que trabajan actualmente. 
Campos ha recordado que hay 75 especialistas inscritos que proceden de diferentes puntos de 
España, así como de países como Irlanda, República Checa, Francia, Croacia, Finlandia, 
Suecia, Austria, Rumanía o Italia. 
"Se trata de darles una plataforma a los científicos y a la gente que trabaja con cangrejos 
autóctonos", ha señalado el también coordinador del Consorcio del Lago de Banyoles. 
El proyecto Life Potamo Fauna cuenta con un presupuesto global de 1,9 millones de euros, de 
los que la mitad están financiados por la Unión Europea. 
La organización de este simposio sucede a la de unas jornadas españolas sobre conservación 
del cangrejo de río autóctono que han tenido lugar también en Olot. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150923/54436777976/olot-reune-a-

especialistas-europeos-en-la-proteccion-de-cangrejos-autoctonos.html 
 
 
 

 LA VANGUARDIA, 13/10/2015 

 

Expertos reclaman medidas para preservar el cangrejo de río 
Nuevos estudios genéticos consolidan la tesis de que el cangrejo de río 
(Austrapotamobius pallipes) es autóctono de la Península Ibérica 

 
Girona | 13/10/2015 - 19:13h 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/index.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150923/54436777976/olot-reune-a-especialistas-europeos-en-la-proteccion-de-cangrejos-autoctonos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150923/54436777976/olot-reune-a-especialistas-europeos-en-la-proteccion-de-cangrejos-autoctonos.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/index.html
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Cangrejo de río autóctono DAAM 

Girona.- El Comité Científico y Grupo de Trabajo de las Jornadas Españolas e Internacionales 
sobre Conservación del Cangrejo de Río, celebradas en Olot (Girona), bajo la organización 
del Consorci de l’Estany y la Generalitat de Catalunya, y con la participación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el proyecto LIFE Potamo Fauna destaca en 
sus conclusiones que, a la luz de las investigaciones genéticas, ecológicas e históricas 
existentes , el cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) es una especie autóctona de la 
Península Ibérica que se encuentra gravemente amenazada en toda su distribución y 
particularmente en este territorio, desmintiendo así las recientes especulaciones sobre su 
origen. 
Las Jornadas, que reunían entre el 21 y el 25 de septiembre a técnicos especialistas de fauna 
acuática procedentes de diferentes comunidades autónomas ya científicos nacionales e 
internacionales con presencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), sirvieron para anunciar, además, importantes descubrimientos. Entre estos 
destacan los estudios genéticos de las poblaciones ibéricas, por parte del Departamento de 
Genética de la Universidad Complutense y en línea con estudios previos del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales-CSIC (Pedraza-Lara et al., 2010), que revelan la existencia de claras 
estructuras y diferencias poblacionales y unidades de conservación que facilitarán la 
orientación de los centros de cría, las acciones de los planes de conservación y las medidas de 
gestión. 
Actualmente sólo aquellas comunidades autónomas que han tomado medidas han conseguido 
mantener la especie, mientras que la inacción está llevando a su regresión. 
Enfermedades de especies invasoras 
Se han identificado además los factores que inciden en la regresión del cangrejo de río. Así, las 
nuevas técnicas de identificación y genotipado de la afanomicosis desarrolladas por el 
Departamento de Micología del Real Jardín Botánico del CSIC, han permitido constatar a la 
Oficina Técnica LIFE Potamo Fauna que la afanomicosis sigue activa como consecuencia de 
que las especies invasoras como los cangrejos americanos: el cangrejo señal (Pacifastacus 
leniusculus) y el cangrejo rojo (Procambarus clarkii), y el cangrejo de los canales (Orconectes 
limosus), encontrado recientemente, son focos crónicos de la enfermedad. 
La constante dispersión de estas especies invasoras está ocasionando una rápida pérdida de 
su hábitat, ya de por sí sometido a la alteración por actividades humanas. Por lo tanto es 
urgente, por parte de las administraciones, la aplicación de métodos de control y / o 
erradicación de estas especies exóticas invasoras ya utilizadas en otros estados europeos 
como Italia, Gran Bretaña, Noruega o Suecia. Estas medidas deben tener en cuenta 
especialmente las actuaciones de prevención, detección y actuación temprana. 
En relación, al control de las especies invasoras y el uso de la pesca deportiva de cangrejos 
para este fin, se han presentado datos de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y 
Navarra, y de países europeos como Italia, Suecia o Finlandia , que demuestran que esta 
medida no sólo no reduce sus poblaciones sino que las aumenta y favorece su dispersión. El 
Comité Científico de las Jornadas y el Symposium alerta de que esta medida representa una 
contradicción con el marco normativo de la Unión Europea por su relación directa con la 
dispersión incontrolada de las especies exóticas invasoras. 

 

ENLLAÇ WEB /ENLACE/ LINK: 

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20151013/54437208386/girona-

cangrejo-rio-proyecto-life-potamo-fauna-csic.html 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20151013/54437208386/girona-cangrejo-rio-proyecto-life-potamo-fauna-csic.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20151013/54437208386/girona-cangrejo-rio-proyecto-life-potamo-fauna-csic.html
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2.2.- ARTICLES INTERNET / ARTÍCULOS INTERNET / INTERNET ARTICLES 

 
2.2.1. MITJÀ DIGITAL / MEDIO DIGITAL / DIGITAL MASS MEDIA 
 
 

 EMPORDA.INFO, 15/07/2015 

 

Campanya contra les espècies invasores 
als rius 
Se centrarà en prevenir la proliferació del musclo zebrat, els crancs senyal i la tortuga de Florida 

15.07.2015 | 17:57 
La tortuga d´estany està en regressió. ACN 

Fotos de la notícia 

 

 

 

 

 

 

 

ACN La presència d'espècies invasores és un problema que s'arrossega des de fa anys 

als rius gironins. La proliferació d'algunes, com el musclo zebrat, la tortuga de Florida o el 

cranc americà, fa que calgui lluitar per frenar-ne l'expansió. Des de l'any passat, les 

conques dels rius Ter, Fluvià i Muga han entrat dins un projecte europeu per preservar la 

fauna fluvial de l'amenaça que suposen aquestes noves espècies. Dins les diferents 

accions, aquest estiu comença una campanya informativa específica. En total, es 

repartiran 6.000 díptics, es posaran cartells informatius en embassaments i a les lleres dels 

rius i es faran xerrades dirigides a reduir la població de les espècies invasores d'aigua 

dolça. 

El projecte per lluitar contra les espècies invasores es coneix amb el nom de Life Potamo 

Fauna. Va començar l'any passat, s'estén fins a finals del 2017 i compta amb una dotació 

d'1,9 MEUR. D'aquests, la meitat es financen amb fons europeus. 

El projecte se centra en lluitar contra la proliferació d'espècies invasores d'aigua dolça a 

les conques del Ter, el Fluvià i la Muga. Entre les que suposen una amenaça s'hi troben el 

musclo zebrat, els crancs senyal i els americans, i la tortuga de Florida. D'ençà que van 

establir-se en aquests rius, s'han convertit en una seriosa amenaça, perquè posen en perill 

http://www.emporda.info/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2015071500_2_279293__Comarca-Campanya-contra-especies-invasores-rius
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la pervivència de les espècies autòctones i, a més, com que no tenen depredadors, la seva 

població augmenta molt en poc temps. 

L'objectiu del Life Potamo Fauna és, precisament, frenar-ne la proliferació. Per això, al 

costat d'altres accions (com el repoblament), els impulsors del projecte han engegat 

aquest estiu una campanya informativa específica. Per això, s'editaran 6.000 díptics i es 

posaran diversos cartells informatius en indrets que aquestes espècies han colonitzat. 

Vint cartells al llarg dels rius 

En concret, al llarg dels tres cursos fluvials hi haurà vint cartells repartits. Cadascun d'ells 

se centrarà en una determinada espècie. N'hi haurà vuit que faran referència al musclo 

zebrat; set, a la tortuga de Florida; tres, al cranc senyal; un, al cranc americà i un darrer al 

cranc dels canals. 

Els cartells sobre el musclo zebrat es plantaran a les vores dels embassaments i zones de 

navegació, els dels crancs en zones de pesca i els de les tortugues, en aquelles parts del 

riu on hi hagi una alta densitat d'aquestes poblacions. A més, els cartells també 

incorporaran un codi QR que enllaçarà amb el díptic informatiu que s'ha editat (i que també 

es penjarà a la pàgina web del projecte). 

En paral·lel, també es faran xerrades informatives específiques, dirigides a tots aquells 

col·lectius que puguin tenir un paper destacat a l'hora de combatre la proliferació 

d'aquestes espècies invasores. Entre d'altres, se'n faran a les empreses turístiques 

(dedicades a la pesca i la navegació, com ara les de caiac), a pescadors o a Agents 

Rurals. A més, també s'aprofitaran els concursos de pesca i les competicions de 

piragüisme per fer divulgació de la campanya. 

Qui s'encarrega de coordinar aquest projecte Life Potamo Fauna són els consorcis de 

l'Estany i el del Ter, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, Forestal Catalana, els 

Amics de la Tortuga de l'Albera i la Universitat del País Basc. El programa també rep 

finançament de 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.emporda.info/comarca/2015/07/15/campanya-contra-especies-

invasores-al/279293.html 

 

 

 

 CCMA.CAT, 15/07/2015 

 

6.000 díptics, cartells informatius i xerrades per lluitar contra 

les espècies invasores al Ter, la Muga i el Fluvià 

Banyoles (ACN).- La presència d'espècies invasores és un problema que s'arrossega des 

de fa anys als rius gironins. La proliferació d'algunes, com el musclo zebrat, la tortuga 

de Florida o el cranc americà, fa que calgui lluitar per frenar-ne l'expansió. Des de l'any 

passat, les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga han entrat dins un projecte europeu per 

preservar la fauna fluvial de l'amenaça que suposen aquestes noves espècies. Dins les 

http://www.emporda.info/comarca/2015/07/15/campanya-contra-especies-invasores-al/279293.html
http://www.emporda.info/comarca/2015/07/15/campanya-contra-especies-invasores-al/279293.html
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diferents accions, aquest estiu comença una campanya informativa específica. En total, 

es repartiran 6.000 díptics, es posaran cartells informatius en embassaments i a les lleres 

dels rius i es faran xerrades dirigides a reduir la població de les espècies invasores 

d'aigua dolça. 
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://www.ccma.cat/324/6-000-diptics-cartells-informatius-i-xerrades-per-lluitar-

contra-les-especies-invasores-al-ter-la-muga-i-el-fluvia/noticia/2675745/ 

 

 

 

 ABC.ES, 15/07/2015 

 

Una campaña europea lucha 
contra la llegada a Girona del 
mejillón cebra 

 

15-07-2015 / 14:31 h EFE 

Una campaña europea contra la penetración de especies invasoras en las cuencas 

de los ríos Ter, Fluvià y Muga, incluido el lago de Banyoles, intenta frenar el 

impacto que tendría en Girona la llegada, sobre todo, del mejillón cebra. 

La campaña forma parte del proyecto Life Potamo Fauna, que invierte unos dos 

millones de euros para la conservación de la fauna acuática amenazada como 

náyades, tortuga y cangrejo autóctono. 

Según Quim Pou, responsable técnico de la campaña, programada para concienciar 

a la población de las consecuencias de la penetración en el ecosistema de estas 

especies invasoras, el impacto del mejillón cebra sería "gravísimo a nivel ecológico, 

social y económico". 

La llegada del mejillón cebra produciría cambios en el ecosistema y un gasto 

millonario al afectar a las infraestructuras de captación de agua. 

A las alteraciones que se producirían en el hábitat fluvial, Pou añade el importante 

gasto que conllevaría la proliferación de estos ejemplares en Girona, "porque 

obturan las conducciones de agua y obligan a revisarlas y limpiarlas 

periódicamente". 

http://www.ccma.cat/324/6-000-diptics-cartells-informatius-i-xerrades-per-lluitar-contra-les-especies-invasores-al-ter-la-muga-i-el-fluvia/noticia/2675745/
http://www.ccma.cat/324/6-000-diptics-cartells-informatius-i-xerrades-per-lluitar-contra-les-especies-invasores-al-ter-la-muga-i-el-fluvia/noticia/2675745/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1936749
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1936749
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1936749
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"Los sistemas de captación de agua en el norte de Cataluña no están preparados 

para esa nueva situación y habría que rehacerlos, como ha pasado en la cuenca del 

Ebro, donde se han hecho inversiones millonarias para mitigar los efectos sobre las 

infraestructuras". 

La campaña que se ha presentado hoy en Banyoles apela también a la 

concienciación de la ciudadanía ante la proliferación de especies de cangrejo y 

tortuga invasoras, que suponen una amenaza para las autóctonas, pero también 

para la salud humana, ya que transmiten enfermedades. 

Los responsables del proyecto Life Potamo Fauna han editado unos 6.000 dípticos 

y han instalado veinte carteles en lugares estratégicos para informar de este peligro. 

Además, la campaña incluye charlas específicas con sectores proclives a propiciar 

de manera accidental la entrada de estas especies como pescadores, clubes 

deportivos, empresas de turismo en el ámbito fluvial y tiendas de animales de 

compañía. 

Quim Pou explica que "el mejillón cebra puede llegar a través del movimiento de 

cualquier pequeña cantidad de agua que contenga larvas, así que, en caso de 

campeonatos por ejemplo aquí en Banyoles, todas las embarcaciones deben venir 

secas y desinfectadas si provienen de una zona contaminada". 

Pou ha anunciado que se pondrá en marcha un centro de desinfección en las 

instalaciones del Club Natación Banyoles y el alcalde de la ciudad, Miquel Noguer, 

presente también en el arranque de la campaña, ha recordado que la información 

busca concienciar a la población de que, "cuando se compra una tortuga, si se acaba 

la diversión no se puede abandonar en el lago, sino que hay lugares para llevarla". 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1936749 
 
 
 
 

 GIRONANOTICIES.COM, 17/09/2015 

 

OLOT ES CONSOLIDA COM A CIUTAT DE CONGRESSOS I 
REUNIONS DE PETIT FORMAT 

 
A les properes setmanes la ciutat acollirà esdeveniments que converteixen la 
ciutat en referència des de diferents àmbits. 
 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1936749
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17-09-2015 | 15:50 
 

 

 

Olot acollirà la setmana que ve les Jornades i el Simposi Internacional 

Europeu sobre el cranc de riu autòcton. Del 21 al 25 de setembre, la ciutat 

serà la seu d’aquest esdeveniment, organitzat en el marc del projecte europeu 

LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa 

Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”. Experts europeus 

debatran sobre la problemàtica de la conservació –present i futur- de les 

poblacions del cranc de riu autòcton que es troba en perill d’extinció mundial. 

El Consorci de l’Estany, la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci del Ter organitzen les jornades 

(que tindran lloc dilluns i dimarts 21-22 de setembre) i el simposi (del 23 al 25 

de setembre) a la Sala El Torín i que aniran acompanyades de sortides al 

Centre de Reproducció de cranc de riu autòcton d’Olot. 

 

L’Ajuntament d’Olot, la Diputació de Girona i el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Real Jardí Botánico de Madrid 

també participen de les sessions que han presentat aquest matí al Saló de 

Sessions de l’Ajuntament d’Olot el coordinador financer del LIFE Potamo 

Fauna del Consorci de l’Estany, Miquel Campos, el director del Parc Natural, 

Xavier Puig i el primer tinent d’alcalde d’Olot, Josep Berga. 

 

Les jornades i simposi sobre el cranc de riu autòcton coincidiran amb la 

cloenda del projecte internacional Vuelco que, durant tota la setmana que ve 

portarà a Olot una quarantena d’experts en vulcanisme. Joan Martí és el 

coordinador d’aquest congrés, que es dirigeix a estudiants de postgrau, 

personal de l’Observatori Vulcanològic i a altres professionals que tinguin 

interès en el tractament de les etapes pre-eruptives de l’activitat volcànica. El 
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director de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, Jordi Calabuig, ha donat a 

conèixer els detalls del Congrés, que començarà dilluns que ve i que inclourà 

sortides de camp a la zona volcànica de la Garrotxa, conferències i 

presentació de conclusions. 

 

D’altra banda, el pròxim dissabte 3 d’octubre se celebrarà a Olot el Dia 

Internacional de les Persones Sordes. La Federació de Persones Sordes de 

Catalunya (FESOCA) i l’Agrupació de la Garrotxa organitzen aquesta jornada 

que consistirà en una marxa popular que sota el lema “Persones sordes, 

persones amb capacitats” sortirà del pavelló firal d’Olot i arribarà davant 

l’Església de Sant Esteve. Un dinar popular i diferents actuacions i espectacles 

són altres dels actes programats i que han explicat avui a l’Ajuntament d’Olot 

el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), 

Antonio Martínez i Jaume Puig, president de l’Agrupació de les Persones 

Sordes de La Garrotxa. L’organització calcula que unes 500 persones 

participaran d’aquesta activitat. 

 

Aquestes tres activitats formen part dels congressos i reunions que Olot acull 

al llarg de l’any. L’aposta realitzada pel programa Reunions entre Volcans ha 

suposat que la ciutat passi a acollir de 24 esdeveniments l’any 2010 a una 

mitjana de 50 a partir dels anys 2013 i 2014 (xifra que no inclou els 

esdeveniments esportius ni les activitats de promoció organitzades per 

l’Ajuntament). Es tracta de seminaris, congressos i jornades de petit format 

que, durant el 2014, han portat a Olot 2.300 persones i han generat un volum 

de negoci directe de 35.000 euros. El regidor de Promoció 

Econòmica d’Olot, Estanis Vayreda, ha explicat que “la voluntat és continuar 

consolidant un mínim 50 esdeveniments anuals que ens animen que hi hagi 

moviment a la ciutat, desestacionalitzen l’arribada de visitants entre setmana i 

complementa els del cap de setmana”. 

Autor: Redacció 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK:  

http://www.gironanoticies.com/notix/movil2/index.php?seccion=noticia&id=33512 

 

 

 EL DIGITAL DE GIRONA.COM, 18/09/2015 

 

Vídeo: Olot acollirà la setmana que ve les 

Jornades i el Simposi Internacional Europeu 

sobre el cranc de riu autòcton 

http://www.gironanoticies.com/notix/movil2/index.php?seccion=noticia&id=33512
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set 18, 2015Garrotxa, Internacional, Medi Ambient 

 
Olot acollirà la setmana que ve les Jornades i el Simposi Internacional Europeu sobre el cranc de riu 

autòcton. Del 21 al 25 de setembre, la ciutat serà la seu d’aquest esdeveniment, organitzat en el marc 

del projecte europeu LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa 

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

 

Vídeo presentació de les Jornades i el Simposi Internacional Europeu sobre el cranc de riu  

Autòcton 

 

Experts europeus debatran sobre la problemàtica de la conservació –present i futur- de les 

poblacions del cranc de riu autòcton que es troba en perill d’extinció mundial. El Consorci de 

l’Estany, la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el 

Consorci del Ter organitzen les jornades (que tindran lloc dilluns i dimarts 21-22 de setembre) i el 

simposi (del 23 al 25 de setembre) a la Sala El Torín i que aniran acompanyades de sortides al 

Centre de Reproducció de cranc de riu autòcton d’Olot. 

L’Ajuntament d’Olot, la Diputació de Girona i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) a través del Real Jardí Botánicode Madrid també participen de les sessions que han presentat 

ahir al matí al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot el coordinador financer del LIFE Potamo 

Fauna del Consorci de l’Estany, Miquel Campos, el director del Parc Natural, Xavier Puig i el 

primer tinent d’alcalde d’Olot, Josep Berga. 

 

MÉS INFORMACIÓ AQUÍ 

 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://www.eldigitaldegirona.com/video-olot-acollira-la-setmana-que-ve-les-

jornades-i-el-simposi-internacional-europeu-sobre-el-cranc-de-riu-autocton/ 
 
 
 
 

 LA GARROTXA.INFO, 18/09/2015 
 

Els congressos i seminaris deixen 
35.000 euros a Olot durant el 2014 
L'any passat, 2.300 persones van passar per la cinquantena de jornades que es van 

organitzar a la ciutat 

La setmana vinent coincideixen tres congressos relacionats amb el Medi Ambient 

Andreu Oliveras , Olot | Actualitzat el 18/09/2015 a les 05:05h 

Arxivat a: Economia, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, cranc de riu, Medi Ambient,congressos 

http://www.eldigitaldegirona.com/category/comarca-territori/garrotxa/
http://www.eldigitaldegirona.com/category/comarca-territori/internacional/
http://www.eldigitaldegirona.com/category/actualitat/medi-ambient/
http://crayfishsymposiumlifepotamofauna.org/
http://www.eldigitaldegirona.com/video-olot-acollira-la-setmana-que-ve-les-jornades-i-el-simposi-internacional-europeu-sobre-el-cranc-de-riu-autocton/
http://www.eldigitaldegirona.com/video-olot-acollira-la-setmana-que-ve-les-jornades-i-el-simposi-internacional-europeu-sobre-el-cranc-de-riu-autocton/
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/70/economia
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/Parc+Natural+de+la+Zona+Volc%C3%A0nica+de+la+Garrotxa
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/cranc+de+riu
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/Medi+Ambient
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/congressos
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Olot vol convertir-se en un destí per a congressos de petit format. Foto: Martí Albesa 

 

La ciutat d'Olot vol posicionar-se com a destí on celebrar congressos, seminaris i 

reunions. Només l'any passat es van celebrar una cinquantena d'esdeveniments 

d'aquest tipus, per on van passar unes 2.500 persones. L'ajuntament xifra en 35.000 

euros el volum de negoci que generen directament a la ciutat. En aquesta estadística 

no es conten ni els esdeveniments esportius ni aquelles activitats organitzades 

directament pel consistori, sinó que les dades només fan referència a jornades 

organitzades per empreses privades o altres administracions. 

 

Pel regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, el principal escull amb què es 

troben és "que no hi ha cap hotel que tingui 80 o 100 habitacions" i com a 

conseqüència "alguns congressos que poden venir a la ciutat no ho acaben fent". La 

sala El Torín, el Casal Marià i el Teatre Principal són els principals espais que 

s'ofereixen per fer xerrades i simpòsiums.  

 

Jornades espanyoles i europees sobre el cranc autòcton 

 

La setmana que ve dos nous congressos ompliran la ciutat. Dilluns i dimarts se 

celebraran a Olot les Jornades Espanyoles sobre la Conservació del Cranc de Riu 

Autòcton i de dimecres a divendres, serà el torn del Simposi Internacional sobre la 

Conservació del Cranc de Riu Autòcton.  
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En les jornades espanyoles hi participaran 104 persones provinents d'Andalusia, 

Castella i Lleó, País Basc, Aragó, País Valencià, Navarra, Astúries i d'altres ciutats 

catalanes. En el simposi europeu hi ha apuntats 75 experts vinguts expressament des 

d'Irlanda, França, Croàcia, la República Txeca i també de l'Estat espanyol.  

 

Les jornades estan organitzades dins el marc d'un projecte europeu on hi participen el 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Consorci de l'Estany i el Consorci 

del Ter. El projecte s'encarrega de gestionar el centre de reproducció de cranc de riu 

autòcton al Molí de les Fonts, una espècie que es troba en perill d'extinció a causa 

d'una malaltia portada pel cranc americà.  

 

Congrés sobre vulcanisme 

 

Durant tota la setmana que ve, una quarantena d'experts en vulcanisme estaran a 

Olot per assistir a la cloenda del Projecte Internacional Vuelco. Els assistents posaran 

en comú la recerca realitzada durant quatre anys sobre com predir una erupció 

volcànica immediata. Les anteriors jornades d'aquest projecte s'han fet a Mèxic i 

l'Ecuador.  

 

El projecte Internacional Vuelco ha escollit Olot per donar a conèixer la Zona Volcànica 

de la Garrotxa. El congrés portarà 35 persones del Regne Unit, d'Alemanya, d'Itàlia, de 

França de la República Dominicana, d'Equador i Costa Rica. Està organitzat pel Centre 

Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat de Bristol.  
 
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/14705/congressos/seminaris/deixen/

35000/euros/olot/durant/2014 
 
 
 
 

 20 MINUTOS.ES, 13/10/2015 

 

Estudios genéticos demuestran que el cangrejo de 
río es autóctono de España 
 
Se ha revelado en las Jornadas Españolas e Internacionales sobre Conservación de esta especie gracias a las 
investigaciones genéticas realizadas.  
La afanomicosis, enfermedad portada por especies invasoras exóticas, o la alteración del hábitat que provocan 
las actividades humanas son factores que afectan a su población. 
 
El cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) es una especie autóctona de la Península Ibérica según han 
demostrado las conclusiones de las investigaciones genéticas realizadas sobre esta especie. Se ha revelado en 
las Jornadas Españolas e Internacionales sobre Conservación del Cangrejo de Río, celebradas en Olot (Girona) 
dentro del proyecto LIFE Potamo Fauna. La especie se encuentra gravemente amenazada en toda su 
distribución y particularmente en este territorio. Las Jornadas, que reunieron entre el 21 y el 25 de septiembre a 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/14705/congressos/seminaris/deixen/35000/euros/olot/durant/2014
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/14705/congressos/seminaris/deixen/35000/euros/olot/durant/2014
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técnicos especialistas de fauna acuática y a científicos nacionales e internacionales con presencia del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), han servido para anunciar otros descubrimientos. 
Destacan los estudios por parte del Departamento de Genética de la Universidad Complutense y en línea con 
estudios previos del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, que revelan la existencia de claras 
estructuras y diferencias poblacionales y unidades de conservación que facilitarán la orientación de los centros 
de cría, las acciones de los planes de conservación y las medidas de gestión. Actualmente solo aquellas 
comunidades autónomas que han tomado medidas han conseguido mantener la especie, mientras que la 
inacción está llevando a su regresión. Las especies invasoras, focos de enfermedad Se han identificado además 
factores que inciden en la regresión del cangrejo de río. La afanomicosis sigue activa como consecuencia de 
que las especies invasoras como los cangrejos americanos: el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) y el 
cangrejo rojo (Procambarus clarkii), y el cangrejo de los canales (Orconectes limosus), encontrado 
recientemente, son focos crónicos de la enfermedad. La dispersión de estas especies está ocasionando una 
pérdida de su hábitat, ya de por sí sometido a la alteración por actividades humanas. Urge la aplicación de 
métodos de control y/o erradicación de estas especies. Las medidas han de contemplar especialmente las 
actuaciones de prevención, detección y actuación temprana. En relación, al control de las especies invasoras y 
el uso de la pesca deportiva de cangrejos para este fin, se han presentado datos de comunidades autónomas 
como Castilla-La Mancha y Navarra, y de países europeos como Italia, Suecia o Finlandia, que demuestran que 
ésta medida no solo no reduce sus poblaciones sino que las aumenta y favorece su dispersión. El Comité 
Científico de las Jornadas y el Symposium alerta que esta medida representa una contradicción con el marco 
normativo de la Unión Europea por su relación directa con la dispersión incontrolada de las especies exóticas 
invasoras. 

 
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://www.20minutos.es/noticia/2578112/0/cangrejo-de-rio/autoctono-de-

espana/muy-amenazado/ 
 
 
 
 

 EL DÍA.ES, 13/10/2015 

 

Expertos reclaman medidas de 

control de especies exóticas de 

cangrejo de río para preservar la 

especie autóctona 

Madrid, Europa Press Expertos han reclamado medidas de control de especies exóticas de 

cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) para preservar la especie autóctona. Se trata de 

técnicas ya utilizadas en otros estados europeos como Italia, Gran Bretaña, Noruega o Suecia, 

que contemplen las actuaciones de prevención, detección y actuación temprana. 

Así lo han manifestado los especialistas en el marco de las Jornadas Españolas e 

Internacionales sobre Conservación del Cangrejo de Río, celebradas en Olot (Girona), bajo la 

organización del Consorci de l'Estany y con la participación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) dentro del proyecto LIFE Potamo Fauna, celebradas del 21 

al 25 de septiembre. 

http://www.20minutos.es/noticia/2578112/0/cangrejo-de-rio/autoctono-de-espana/muy-amenazado/
http://www.20minutos.es/noticia/2578112/0/cangrejo-de-rio/autoctono-de-espana/muy-amenazado/
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En este sentido, el Comité Científico y Grupo de Trabajo de las Jornadas destaca que el 

cangrejo de río es una especie autóctona de la Península Ibérica, y que se encuentra 

"gravemente amenazada" en toda su distribución, particularmente en este territorio, 

desmintiendo las recientes especulaciones sobre su origen. 

Además, en las jornadas se ha revelado la existencia de estructuras y diferencias 

poblacionales y unidades de conservación, que facilitarán la orientación de los centros de cría, 

las acciones de los planes de conservación y las medidas de gestión. 

Asimismo, se han identificado factores que inciden en la regresión del cangrejo de río, como la 

enfermedad de la afanomicosis, debido a especies invasoras como el cangrejo señal 

(Pacifastacus leniusculus), el cangrejo rojo (Procambarus clarkii), y el cangrejo de los canales 

(Orconectes limosus). Así lo reflejan las técnicas de identificación y genotipado de la 

afanomicosis desarrolladas por el Departamento de Micología del Real Jardín Botánico, CSIC. 

Respecto al control de las especies invasoras y el uso de la pesca deportiva de cangrejos para 

este fin, se han presentado datos de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y 

Navarra, y de países europeos como Italia, Suecia o Finlandia, que demuestran que ésta 

medida no reduce sus poblaciones y favorece su dispersión. Por ello, el Comité Científico de 

las Jornadas y el Symposium alerta de que esta medida representa "una contradicción con el 

marco normativo de la Unión Europea", por su relación "directa" con la dispersión incontrolada 

de las especies exóticas invasoras. 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://ftp.eldia.es/agencias/8348229-Expertos-reclaman-medidas-control-especies-

exoticas-cangrejo-rio-preservar-especie-autoctona 
 
 
 
 

 PRESS PEOPLE, 13/10/2015 

 

Expertos en conservación reclaman 

medidas urgentes de control o 

erradicación de las especies exóticas de 

http://ftp.eldia.es/agencias/8348229-Expertos-reclaman-medidas-control-especies-exoticas-cangrejo-rio-preservar-especie-autoctona
http://ftp.eldia.es/agencias/8348229-Expertos-reclaman-medidas-control-especies-exoticas-cangrejo-rio-preservar-especie-autoctona
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cangrejo de río para garantizar la 

preservación de la especie autóctona 
martes, 13 octubre 2015, 10:05, por Real Jardín Botánico 

…  

El Comité Científico y Grupo de Trabajo de las Jornadas Españolas e 

Internacionales sobre Conservación del Cangrejo de Río, celebradas en Olot 

(Girona),http://crayfishsymposiumlifepotamofauna.org,  bajo la organización 

del Consorci de l'Estany y con la participación del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) dentro del proyecto LIFE Potamo 

Fauna http://www.lifepotamofauna.org, destaca en sus conclusiones que, a la 

luz de las investigaciones genéticas, ecológicas e históricas existentes, el 

cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) es una especie autóctona de 

Península Ibérica que se encuentra gravemente amenazada en toda su 

distribución y particularmente en este territorio, desmintiendo así las recientes 

especulaciones sobre su origen. 

 Las Jornadas, que  reunían entre el 21 y el 25 de septiembre a técnicos 

especialistas de fauna acuática procedentes de distintas comunidades 

autónomas y a científicos nacionales e internacionales con presencia del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), han 

servido para anunciar, además, importantes descubrimientos. Entre estos 

destacan los estudios genéticos de las poblaciones ibéricas, por parte del 

Departamento de Genética de la Universidad Complutense y en línea con 

estudios previos del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC (Pedraza-Lara 

et al., 2010), que revelan la existencia de claras estructuras y diferencias 

poblacionales y unidades de conservación que facilitarán la orientación de los 

centros de cría, las acciones de los planes de conservación y las medidas de 

gestión. 

Actualmente solo aquellas comunidades autónomas que han tomado medidas 

han conseguido mantener la especie, mientras que la inacción está llevando a su 

regresión. 

La afanomicosis continúa activa 

Se han identificado además los factores que inciden en la regresión del cangrejo 

de río. Así, las nuevas técnicas de identificación y genotipado de la afanomicosis 

desarrolladas por el Departamento de Micología del Real Jardín Botánico, CSIC 

han permitido constatar que la afanomicosis sigue activa como consecuencia de 

http://www.presspeople.com/fuente/real-jardin-botanico
http://crayfishsymposiumlifepotamofauna.org/
http://www.lifepotamofauna.org/
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que las especies invasoras como los cangrejos americanos: el cangrejo señal 

(Pacifastacus leniusculus) y el cangrejo rojo (Procambarus clarkii), y el 

cangrejo de los canales (Orconectes limosus), encontrado recientemente, son 

focos crónicos de la enfermedad. 

La constante dispersión de estas especies invasoras está ocasionando una rápida 

pérdida de su hábitat, ya de por sí sometido a la alteración por actividades 

humanas. Por lo tanto urge, por parte de las administraciones, la aplicación de 

métodos de control y/o erradicación de estas especies exóticas invasoras ya 

utilizadas en otros estados europeos como Italia, Gran Bretaña, Noruega o 

Suecia. Estas medidas han de contemplar especialmente las actuaciones de 

prevención, detección y actuación temprana. 

En relación, al control de las especies invasoras y el uso de la pesca deportiva de 

cangrejos para este fin, se han presentado datos de comunidades autónomas 

como Castilla-La Mancha y Navarra, y de países europeos como Italia, Suecia o 

Finlandia, que demuestran que ésta medida no solo no reduce sus poblaciones 

sino que las aumenta y favorece su dispersión. 

El Comité Científico de las Jornadas y el Symposium alerta que esta medida 

representa una contradicción con el marco normativo de la Unión Europea por 

su relación directa con la dispersión incontrolada de las especies exóticas 

invasoras. 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://www.presspeople.com/nota/expertos-conservacion-reclaman-medidas-

urgentes-control 
 
 
 
 

 TOT SALT.CAT, 15/10/2015 

 

 

http://www.presspeople.com/nota/expertos-conservacion-reclaman-medidas-urgentes-control
http://www.presspeople.com/nota/expertos-conservacion-reclaman-medidas-urgentes-control
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Experts en conservació reclamen mesures urgents de 

control o eradicació de les espècies exòtiques de cranc 

de riu per garantir la preservació de l’espècie 

autòctona i dels ecosistemes aquàtics 

► Nous estudis genètics consoliden la tesi que el cranc de riu 

(Austrapotamobius pallipes) és autòcton de la Península Ibèrica. 

► En el marc de les Jornades i el Symposium celebrades a Olot (Girona) es 

desmenteixen les especulacions sobre el seu origen. 

El Comitè Científic i Grup de Treball de les Jornadas Espanyoles i Internacionals sobre Conservació 

del Cranc de Riu, celebrades a Olot (Girona), http://crayfishsymposiumlifepotamofauna.org, sota 

l’organització del Consorci de l’Estany i la Generalitat de Catalunya, i amb la participació del 

Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) dins el projecte LIFE Potamo 

Faunahttp://www.lifepotamofauna.org, destaca en les seves conclusions que, a la llum de les 

investigacions genètiques, ecològiques i històriques existents, el cranc de riu (Austropotamobius 

pallipes) és una espècie autòctona de la Península Ibèrica que es troba greument amenaçada en tota 

la seva distribució i particularment en aquest territori, desmentint així les recents especulacions 

sobre el seu origen. 

Les Jornades, que reunien entre el 21 i el 25 de setembre a tècnics especialistes de fauna aquàtica 

procedents de diferents comunitats autònomes ja científics nacionals i internacionals amb presència 

del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), han servit per anunciar, a 

més, importants descobriments. Entre aquests destaquen els estudis genètics de les poblacions 

ibèriques, per part del Departament de Genètica de la Universitat Complutense i en línia amb estudis 

previs del Museu Nacional de Ciències Naturals-CSIC (Pedraza-Lara et al., 2010), que revelen 

l’existència de clares estructures i diferències poblacionals i unitats de conservació que facilitaran 

l’orientació dels centres de cria, les accions dels plans de conservació i les mesures de gestió. 

Actualment només aquelles comunitats autònomes que han pres mesures han aconseguit mantenir 

l’espècie, mentre que la inacció està portant a la seva regressió. 

L’afanomicosis continua activa 

S’han identificat a més els factors que incideixen en la regressió del cranc de riu. Així, les noves 

tècniques d’identificació i genotipatge de la afanomicosis desenvolupades pel Departament de 

http://crayfishsymposiumlifepotamofauna.org/
http://www.lifepotamofauna.org/
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Micologia del Real Jardín Botánico del CSIC, han permès constatar que la Oficina Tècnica LIFE 

Potamo Fauna 2 afanomicosi segueix activa com a conseqüència que les espècies invasores com els 

crancs americans: el cranc senyal (Pacifastacus leniusculus ) i el cranc vermell (Procambarus 

clarkii), i el cranc dels canals (Orconectes limosus), trobat recentment, són focus crònics de la 

malaltia. 

La constant dispersió d’aquestes espècies invasores està ocasionant una ràpida pèrdua del seu 

hàbitat, ja de per si sotmès a l’alteració per activitats humanes. Per tant és urgent, per part de les 

administracions, l’aplicació de mètodes de control i/o eradicació d’aquestes espècies exòtiques 

invasores ja utilitzades en altres estats europeus com Itàlia, Gran Bretanya, Noruega o Suècia. 

Aquestes mesures han de tenir en compte especialment les actuacions de prevenció, detecció i 

actuació primerenca. 

En relació, al control de les espècies invasores i l’ús de la pesca esportiva de crancs per a aquest fi, 

s’han presentat dades de comunitats autònomes com Castilla-la Mancha i Navarra, i de països 

europeus com Itàlia, Suècia o Finlàndia, que demostren que aquesta mesura no només no redueix les 

seves poblacions sinó que les augmenta i afavoreix la seva dispersió. 

El Comitè Científic de les Jornades i el Symposium alerta que aquesta mesura representa una 

contradicció amb el marc normatiu de la Unió Europea per la seva relació directa amb la dispersió 

incontrolada de les espècies exòtiques invasores. 

Veieu el document de las conclusions a l’enllaç. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://totsalt.cat/experts-en-conservacio-reclamen-mesures-urgents-de-control-o-

eradicacio-de-les-especies-exotiques-de-cranc-de-riu/ 
 
 
 
 

 AL DIA.CAT, 10/11/2015 

Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es 

repoblen amb crancs de riu autòctons 

http://crayfishsymposiumlifepotamofauna.org/index.php/jornadas/documentacion-y-descargas
http://totsalt.cat/experts-en-conservacio-reclamen-mesures-urgents-de-control-o-eradicacio-de-les-especies-exotiques-de-cranc-de-riu/
http://totsalt.cat/experts-en-conservacio-reclamen-mesures-urgents-de-control-o-eradicacio-de-les-especies-exotiques-de-cranc-de-riu/
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Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb crancs de riu autòctons 

Publicat 10/11/2015 16:51:35CET 

GIRONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   Escolars han participat aquest dimarts en l'alliberament de dos sectors de la riera de Ridaura 

(Girona) de crancs de riu autòctons per repoblar les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, en un 

acció emmarcada en el projecte Life Potamo Fauna. 

   La repoblació vol recuperar el cranc de riu de potes blanques, i el projecte preveu que 

aquesta tardor es reintrodueixin uns 1.500 exemplars, ha informat la Conselleria de Territori i 

Sostenibilitat en un comunicat. 

   Fins a 2017, any de finalització del projecte, els reforços es portaran a terme a vuit sectors: 

Alta Garrotxa-Massís de les Salines; zona volcànica de la Garrotxa; Riberes de l'Alt Ter; 

Sistema Transversal Català; riu Fluvià; riu Llémena; muntanyes de Rocacorba-Puig de la 

Banya, i rieres de Xuclà i Riudellques. 

   A la conca del riu Fluvià fa més de 20 anys que es treballa amb el coneixement d'aquesta 

espècie i deu en el pla de recuperació, i el 2004 es va crear el Centre de Reproducció del 

Cranc de Riu Autòcton a Olot (Girona). 

   Life Potamo Fauna és un projecte de quatre anys de durada (2014-2017), finançat per fons 

europeus al 50%, i a més del cranc de riu de potes blanques s'incideix en la conservació 

d'altres espècies amenaçades i en la lluita contra espècies exòtiques invasores. 
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ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://www.aldia.cat/gent/noticia-les-conques-dels-rius-ter-fluvia-muga-repoblen-

amb-crancs-riu-autoctons-20151110165135.html 
 
 
 
 

 LA GARROTXA.INFO, 10/11/2015 

 

Alumnes de Riudaura alliberen 170 
crancs de riu autòctons 
El centre de reproducció del molí de les Fonts deixarà anar aquest any 1.500 

exemplars per tal de reforçar la presència d'aquesta espècie en aigües garrotxines 

Andreu Oliveras , Riudaura | Actualitzat el 10/11/2015 a les 13:16h 

Arxivat a: Territori i medi ambient, cranc de riu, educació, rius, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

 
Els alumnes de Riudaura han alliberat 170 crancs de riu autòctons. Foto: Martí Albesa 

 

Els alumnes del CEIP Lluís Castells de Riudaura han alliberat aquest matí 170 exemplars 

de cranc de riu autòcton, per ajudar a repoblar d'aquesta espècie als rius garrotxins. 

Actualment només hi ha 31 nuclis de població on sobreviuen crancs de riu autòctons a 

la Garrotxa. A la resta de la comarca, l'espècie ha desaparegut a causa d'un fong que 

els transmet el cranc de riu americà. 

 

http://www.aldia.cat/gent/noticia-les-conques-dels-rius-ter-fluvia-muga-repoblen-amb-crancs-riu-autoctons-20151110165135.html
http://www.aldia.cat/gent/noticia-les-conques-dels-rius-ter-fluvia-muga-repoblen-amb-crancs-riu-autoctons-20151110165135.html
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/69/territori/medi/ambient
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/cranc+de+riu
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/educaci%C3%B3
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/rius
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticies/etiqueta/Parc+Natural+de+la+Zona+Volc%C3%A0nica+de+la+Garrotxa
http://blocs.xtec.cat/ceiplluiscastells/
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Els 31 nuclis de població del cranc autòcton es troben sobretot en zones de la comarca 

amb aigües fredes i ràpides, ja que l'espècie invasora prefereix una major temperatura 

i un cabal més calmat. Els responsables del Parc Natural, del Consorci del Ter i del 

Consorci de l'Estany no volen revelar on són aquests punts on encara hi ha presèncie 

d'exemplars autòctons, per evitar que acabin desapareixent.  

  

 
L'activitat vol conscienciar als nens de la importància de preservar el cranc de riu autòcton. Foto: Martí Albesa 

 

Els crancs reintroduïts avui són una petita part dels 1.500 exemplars que es 

reintroduiran aquest any, provinents del Centre de Reproducció del Cranc de Riu 

Autòcton d'Olot, el centre més important d'aquestes característiques que hi ha a 

Catalunya. La resta de crancs es deixaran anar en els nuclis on encara es conserva 

aquesta espècie, per reforçar-ne la seva presència.  

 

Des del 2004, aquest centre de reproducció situat al Molí de les Fonts d'Olot treballa 

per reproduir crancs de riu autòcton en captivitat i afavorir-ne la seva reimplantació al 

territori. Ara està estudiant si hi ha alguns exemplars que per sí sols aconsegueixen 

tornar-se resistents a la malaltia invasora.  
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/14922/alumnes/riudaura/alliberen/1

70/crancs/riu/autoctons 
 
 
 
 
 
 

http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/14922/alumnes/riudaura/alliberen/170/crancs/riu/autoctons
http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/noticia/14922/alumnes/riudaura/alliberen/170/crancs/riu/autoctons
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 VILAWEB, 10/11/2015 

 

Alliberen a Riudaura crancs autòctons 

procedents del Centre Reproductor 

d’Olot, que enguany ha duplicat la 

producció 
 

ACN Riudaura.-Uns setanta alumnes de l’escola Lluís Castells de Riudaura 

(Garrotxa) han alliberat aquest matí 170 exemplars de cranc de riu de potes 

blanques, una espècie greument amenaçada. Els individus provenen del 

Centre Reproductor de Cranc Autòcton d’Olot, unes instal·lacions pioneres a 

Catalunya, que enguany ha duplicat la seva producció i s’acostarà als 2.000 

exemplars. L’alliberament s’ha fet en el marc del projecte europeu LIFE 

Ptamo Fauna ‘Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa 

Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga’ que busca 

conservar i recuperar espècies amenaçades com és el cas del cranc. El 

projecte, que finalitza el 2017, preveu alliberaments a vuit sectors de les 

comarques gironines. 

L’alliberament de crancs de riu de potes blanques (‘Austropotamobius 

pallipes’) a determinats punts de la demarcació té un doble objectiu. Per 

una banda, reforçar les 32 poblacions que actualment hi ha detectades i per 

l’altra, intentar recuperar aquelles zones –entre 15 i 20 nuclis- on havien 

habitat i que reuneixen les condicions adients per a la seva repoblació. 

Aquesta espècie protegida era habitual a la major part de cursos hídrics de 

la conca del riu Fluvià fins als darrers anys de la dècada dels setanta, 

moment en què la seva situació va esdevenir crítica. La forta expansió del 

cranc roig americà va produir que una malaltia fúngica ( l’afanomicosis) 

afectés l’espècie autòctona i actualment aquesta es trobi al límit de la 

desaparició. La seva situació és fràgil perquè té dues amenaces clares. 

D’una banda, les espècies invasores -el cranc americà i el cranc senyal- que 

fan que les poblacions que actualment hi ha viables al Ter i al Fluvià siguin 

molt “sensibles” en competir per viure en un mateix espai, i per l’altra, la 

interferència de l’home. Combatre aquest últim aspecte és essencial segons 

els impulsors 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’. Per això, els alliberaments dels exemplars es fan amb l’ajuda 
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d’escolars. Segons explica el director financer del programa, Miquel 

Campos, “és vital que la societat que estigui informada i sobretot 

sensibilitzar a les famílies a través de la mainada de les espècies que estan 

en perill extinció a nivell europeu”. El Centre de Reproducció millora les 

instal·lacionsDes del 2004, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa gestiona a Olot el Centre de Reproductor de Cranc de Riu 

Autòcton, unes instal·lacions pioneres de cria en captivitat d’aquesta 

espècie. Gràcies al Life Potamo Fauna s’han pogut dur a terme un seguit de 

reformes que han permès millorar la qualitat de l’aigua, minimitzar així 

malalties com la saprolègnia i incrementar la producció. De fet, aquest any 

s’ha aconseguit doblar el nombre d’exemplars respecte l’any anterior i 

acostar-se als 2.000 exemplars. Aquest centre compta amb un important 

reservori d’exemplars reproductors de diferents conques hidrogràfiques del 

país i també d’exemplars joves procedents de la reproducció en captivitat. I 

és que un dels objectius científics és mantenir i preservar la diversitat 

genètica de cada conca –Fluvià, Ter i Muga- on actualment viu el cranc de 

riu. Un estudi d’interès mundial. Gràcies a l’estudi d’aquests individus, s’ha 

descobert que hi ha exemplars procedents de l’Alt Empordà amb una major 

resistència al fong que porta el cranc roig americà. S’ha fet a través d’uns 

experiments que consistien a infectar individus en captivitat. “És el primer 

cop que passa al món en relació a la malaltia del cranc americà i ara s’obra 

un ventall de possibilitats d’estudi i treball per buscar solucions al 

problema”, subratlla Campos. Tot apunta que podria tractar-se d’un procés 

de selecció natural que ha permès incrementar la resistència dels crancs 

autòctons envers la malaltia i això és el que ara es vol seguir estudiant. 

Aquest descobriment, conclou Campos, “és una esperança molt important 

per a aquesta espècie en perill”. Els resultats es presentaran a mitjans de 

l’any que ve i es publicaran en una revista científica. Les primeres 

conclusions es van donar a conèixer a les jornades que es van fer a Olot el 

passat setembre. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioalliberen-a-riudaura-crancs-autoctons-

procedents-del-centre-reproductor-dolot-que-enguany-ha-duplicat-la-produccio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioalliberen-a-riudaura-crancs-autoctons-procedents-del-centre-reproductor-dolot-que-enguany-ha-duplicat-la-produccio/
http://www.vilaweb.cat/noticies/ampliacioalliberen-a-riudaura-crancs-autoctons-procedents-del-centre-reproductor-dolot-que-enguany-ha-duplicat-la-produccio/
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 FEM GIRONA.CAT, 11/11/2015 

 

Entrevista al gerent del Consorci, Ponç Feliu, sobre el projecte LIFE Potamo 
Fauna, i en concret de l’exposició  
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://femgirona.cat/gironaara/ponc-feliu-ens-porta-el-projecte-life-potamo-fauna/ 

 

 

 

 

 OSONA.COM, 16/11/2015 

 

Rupit i Pruit repobla els crancs de la riera 
Alumnes de l'Escola L'Agullola de Rupit i Pruit alliberen 150 animals, criats en captivitat, 

en el marc d'un projecte europeu 

Redacció Osona.com | Actualitzat el 16/11/2015 a les 16:50h 

Arxivat a: Societat, fauna, cranc 

 
Alumnes de l'Escola l'Agullola alliberant crancs al riu Foto: Rupit i Pruit 

 

El passat dijous, 12 de novembre, es van alliberar uns 150 crancs autòctons a la riera 

deRupit. Els exemplars alliberats fan entre tres i sis centímetres i van ser criats a 

l'astacifactoria d'Olot el maig passat. 

 

Aquesta repoblació forma part del projecte europeu LIFE Potamo Fauna “Conservació de 

fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i 

http://femgirona.cat/gironaara/ponc-feliu-ens-porta-el-projecte-life-potamo-fauna/
http://www.naciodigital.cat/osona/noticies/5/societat
http://www.naciodigital.cat/osona/noticies/etiqueta/fauna
http://www.naciodigital.cat/osona/noticies/etiqueta/cranc
http://www.rupitpruit.cat/
http://www.lifepotamofauna.org/ca/
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Muga”, per a la recuperació del cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius 

pallipesrtigo moulinsiana i Vertigo angustior).  

 

 
El cranc autòcton. Foto: Rupit i Pruit 

Els crancs serviran per reforçar la població. L'objectiu inicial és que l'any que ve els crancs 

s'aparellin i els que sobrevisquin criaran a la primavera del 2017. 

 

L'alliberament el van fer el tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Joan 

Montserrat, i la tècnica de l'astacifactoria, Fina Torres, acompanyats d'una vintena 

d'alumnes de l'Escola l'Agullola, els veïns del poble i el regidor de Medi Ambient, Agricultura, 

Hisenda i Cultura, Jaume Heras. 

  

La idea d'aquestes accions és la de preservar i recuperar el cranc del riu de potes blanques 

mitjançant alliberaments d'exemplars criats en captivitat. Aquesta iniciativa també permet 

conservar altres espècies amenaçades com la nàide allargada o la tortuga d'estany. 

 

El projecte LIFE Potamo Fauna 

  

Aquest treball es porta a terme de manera conjunta entre el Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través del Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa, Forestal Catalana i el Consorci de l’Estany, mitjançant el projecte LIFE 

Potamo Fauna, del qual també són socis el Consorci del Ter, els Amics de la Tortuga de 

l’Albera i la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitabea. 

  

LIFE Potamo Fauna és un projecte de quatre anys de durada (2014-2017), finançat per fons 

europeus en un 50%. A banda del cranc de riu de potes blanques també s’incideix en la 

conservació d’altres espècies amenaçades com la nàiade allargada (Unio elongatulus), la 

tortuga d’estany (Emys orbicularis) o els cargolets (Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior). 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/48477/rupit/pruit/repobla/crancs/riera 

http://blocs.xtec.cat/agullola/lescola/
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/48477/rupit/pruit/repobla/crancs/riera
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 VILAWEB.CAT, 16/11/2015 

 

S’alliberen 150 crancs a la riera de Rupit 

Alumnes de l’Escola L’Agullola van participar en el repoblament 

 

 

En el marc d’un projecte europeu, aquest dijous al matí, es van alliberar uns 

150 crancs a la riera de Rupit. Són exemplars que fan entre tres i sis 

centímetres, nascuts a l’astacifactoria d’Olot al maig passat, que serviran 

per reforçar la població. La idea és que l’any que ve comencin a aparellar-se 

i els que sobrevisquin criaran a la primavera del 2017. 

L’alliberament el van fer el tècnic de Parc Natual de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa, Joan Montserrat, i la tècnica de l’astacifactoria, Fina Torres, 

acompanyats d’una vintena d’alumnes de l’Escola L’Agullola, veïns del poble 

i el regidor de Medi Ambient, Agricultura, Hisenda i Cultura, Jaume Heras. 

Amb accions com aquesta, es pretén conservar i recuperar el cranc de riu 

de potes blanques (Austropotamobius pallipes) mitjançant alliberaments 

d’exemplars criats en captivitat. Aquesta iniciativa també permet conservar 

altres espècies amenaçades com la nàiade allargada (Unio elongatulus) o la 

tortuga d’estany (Emys orbicularis). 

ENLLAÇ WEB / ENLACE /LINK: 

http://vic.vilaweb.cat/noticies/salliberen-150-crancs-a-la-riera-de-rupit/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://vic.vilaweb.cat/noticies/salliberen-150-crancs-a-la-riera-de-rupit/
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2.2.2. PÀGINES WEB  / PÀGINAS WEB / WEBSITES 

 

 www.consorcidelestany.org 

 

- Tret d’inici de la campanya de prevenció de la introducció 

d’espècies exòtiques d’aigua dolça a les conques del Ter, el Fluvià 

i la Muga, 17/07/2015 

 
 

http://www.consorcidelestany.org/
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- Del 21 al 25 de setembre, Olot acollirà les Jornades Espanyoles i 

el Simposi Internacional Europeu sobre el cranc de riu autòcton, 

24/09/2015 
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- Nous estudis genètics consoliden la tesi que el cranc de riu 

(Austropotamobius pallipes) és autòcton de la Península Ibèrica, 

16/10/2015 
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- Inaugurada l’exposició del LIFE Potamo Fauna per donar a 

conèixer a la població com s’actua per conservar espècies de 

fauna autòctones, 11/11/2015 

 
 
 
 
 



 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

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

 

 

 

- 55 - 

 
 

 
 
 
 
 



 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

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

 

 

 

- 56 - 

- Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb cranc 

de riu autòcton, 11/11/2015 
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- El cranc de riu autòcton i el LIFE Potamo Fauna presents a la Fira 

de Sant Martirià de Banyoles, 16/11/2015 
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 www.consorcidelter.cat 

 

- Tret d’inici de la campanya de prevenció de la introducció 

d’espècies exòtiques d’aigua dolça a les conques del Ter, el Fluvià 

i la Muga, 20/07/2015 

 
 

 

 

http://www.consorcidelter.cat/
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- El Consorci del Ter ha col·laborat en el camp de treball de Sant 

Jordi Desvalls, 10/09/2015 
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- Del 21 al 25 de setembre Olot acull les Jornades Espanyoles i el 

Simposi Internacional Europeu sobre el cranc de riu autòcton, 

17/09/2015 
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- Experts en conservació reclamen mesures urgents de control o 

eradicació de les espècies exòtiques de cranc de riu per garantir 

la preservació de l’espècie autòctona i dels ecosistemes aquàtics, 

14/10/2015 
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- Inaugurada l’exposició del LIFE Potamo Fauna per donar a 

conèixer a la població com s’actua per conservar espècies de 

fauna autòctones, 09/11/2015 
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- Inaugurada l’exposició del LIFE Potamo Fauna per donar a 

conèixer a la població com s’actua per conservar espècies de 

fauna autòctones, 09/11/2015 
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- Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb cranc 

de riu autòcton, 10/11/2015 
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- El Consell de Govern del Consorci del Ter adjudica els treballs de 

creació de micro aiguamolls al riu Ter al seu pas per Flaçà en el 

marc del projecte europeu LIFE Potamo Fauna, 11/12/2015 
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 www.lifepotamofauna.org 

 

- L’exposició itinerant, en marxa, 06/07/2015 

 
 

 

 

 

http://www.lifepotamofauna.org/
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- Estudiants de primària i secundària del Gironès han conegut de 

primera mà el projecte LIFE Potamo Fauna, 06/07/2015 
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- El proper setembre Olot serà centre d’interès del cranc de riu 

autòcton, 06/07/2015 
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- El coordinador tècnic del projecte LIFE Potamo Fauna, Quim Pou, 

participa en el Congrés de Seguiment de Projectes de Restauració 

Fluvial (LIFE Cipriber) a Valladolid, 06/07/2015 

 
 

 

 

 



 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

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

 

 

 

- 81 - 

- Aquest juny s’ha portat a terme el primer reforç poblacional de 

bavosa de riu (Salaria fluviatilis) al Fluvià, 06/07/2015 
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- Tret d’inici de la campanya de prevenció de la introducció 

d’espècies exòtiques d’aigua dolça a les conques del Ter, el Fluvià 

i la Muga, 16/07/2015 
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- Del 21 al 25 de setembre, Olot acull les Jornades Espanyoles i el 

Simposi Internacional Europeu sobre el cranc de riu autòcton, 

17/09/2015 
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- Més protecció per a la nàiade allargada, 13/10/2015 
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- Experts en conservació reclamen mesures urgents de control o 

eradicació de les espècies exòtiques de cranc de riu per garantir 

la preservació de l’espècie autòctona i dels ecosistemes aquàtics, 

13/10/2015 
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- Inaugurada l’exposició del LIFE Potamo Fauna per donar a 

conèixer a la població com s’actua per conservar espècies de 

fauna autòctones, 09/11/2015 
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- Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb cranc 

de riu autòcton, 10/11/2015 
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- El cranc de riu autòcton i el LIFE Potamo Fauna presents a la Fira 

de Sant Martirià de Banyoles, 17/11/2015 
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- L’exposició per donar a conèixer el LIFE Potamo Fauna ja està en 

marxa, 17/12/2015 
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- El projecte LIFE Potamo Fauna present al Seminari internacional 

de cria de nàiades Unionides a Luxemburg, 17/12/2015 
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- Visita d’inspecció de l’equip extern de la Comissió Europea, 

17/12/2015 
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- S’inicien les reunions amb pescadors i la presència en certàmens 

i concursos de pesca dins de la campanya mediàtica per a la 

prevenció de la introducció d’espècies invasores, 17/12/2015 
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- El Consorci del Ter crea micro aiguamolls al riu Ter al seu pas per 

Flaçà per recuperar poblacions de tortuga d’estany i altres rèptils 

i amfibis, 17/12/2015 
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 http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa 

 

- Noves cartelleres sobre alliberament i manipulació de tortugues i 

crancs exòtics, 27/07/2015 

 
 

- Del 21 al 25 de setembre, Olot acull les Jornades Espanyoles i el 

Simposi Internacional Europeu sobre el cranc de riu autòcton, 

23/09/2015 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa
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- Alliberament de crancs de riu autòctons en dos sectors de la riera 

de Riudaura el passat 10 de novembre, 11/11/2015 
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 www.banyoles.cat 

 

- Tret d’inici de la campanya de prevenció de la introducció 

d’espècies exòtiques d’aigua dolça a les conques del Ter, el Fluvià 

i la Muga, 15/07/2015 

 

 
 
 
 

http://www.banyoles.cat/


 

"Conservació de fauna fluvial d’interès 

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

 

 

 

- 107 - 

- Inaugurada l’exposició del LIFE Potamo Fauna per donar a 

conèixer a la població com s’actua per conservar espècies de 

fauna autòctones, que es podrà veure aquest cap de setmana a 

Banyoles, 10/11/2015 
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 www.riudaura.cat 

 

- Repoblament del riu amb cranc autòcton, 30/10/2015 

 

 

http://www.riudaura.cat/
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2.3.- AGÈNCIA DE NOTÍCIES / AGENCIA DE NOTICIAS / NEWS AGENCY   

 

 AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES, 15/07/2015 

 

6.000 díptics, cartells informatius i xerrades per 
lluitar contra les espècies invasores al Ter, la Muga i 
el Fluvià 
La campanya se centrarà en prevenir la proliferació del musclo zebrat, els crancs senyal 
i la tortuga de Florida 

Banyoles (ACN).- La presència d'espècies invasores és un problema que 

s'arrossega des de fa anys als rius gironins. La prol iferació d'algunes, 
com el musclo zebrat, la tortuga de Florida o el cranc americà, fa que 
calgui lluitar per frenar-ne l'expansió. Des de l'any passat, les conques 

dels rius Ter, Fluvià i Muga han entrat dins un projecte europeu per 
preservar la fauna fluvial de l'amenaça que suposen aquestes noves 
espècies. Dins les diferents accions, aquest estiu comença una campanya 

informativa específica. En total, es repartiran 6.000 díptics, es posaran 
cartells informatius en embassaments i a les lleres dels rius i es faran 
xerrades dirigides a reduir la població de les espècies invasores d'aigua 

dolça. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://acn.cat/acn/796565/Societat/text/Life-Potamo-Fauna-Banyoles-especies-

invasores-musclo-zebrat-cranc-america-tortuga-de-Florida-campanya-informativa-

.html 

 

 

 

 EUROPA PRESS, 13/10/2015 
 

 
PARA PRESERVAR LA ESPECIE AUTÓCTONA 

Expertos reclaman medidas de 
control de especies exóticas de 
cangrejo de río 

Publicado 13/10/2015 14:05:38CET 

http://acn.cat/acn/796565/Societat/text/Life-Potamo-Fauna-Banyoles-especies-invasores-musclo-zebrat-cranc-america-tortuga-de-Florida-campanya-informativa-.html
http://acn.cat/acn/796565/Societat/text/Life-Potamo-Fauna-Banyoles-especies-invasores-musclo-zebrat-cranc-america-tortuga-de-Florida-campanya-informativa-.html
http://acn.cat/acn/796565/Societat/text/Life-Potamo-Fauna-Banyoles-especies-invasores-musclo-zebrat-cranc-america-tortuga-de-Florida-campanya-informativa-.html
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REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC 

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   Expertos han reclamado medidas de control de especies exóticas de cangrejo de 

río (Austropotamobius pallipes) para preservar la especie autóctona. Se trata de 

técnicas ya utilizadas en otros estados europeos como Italia, Gran Bretaña, 

Noruega o Suecia, que contemplen las actuaciones de prevención, detección y 

actuación temprana. 

   Así lo han manifestado los especialistas en el marco de las Jornadas Españolas 

e Internacionales sobre Conservación del Cangrejo de Río, celebradas en Olot 

(Girona), bajo la organización del Consorci de l'Estany y con la participación del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dentro del proyecto LIFE 

Potamo Fauna, celebradas del 21 al 25 de septiembre. 

   En este sentido, el Comité Científico y Grupo de Trabajo de las Jornadas 

destaca que el cangrejo de río es una especie autóctona de la Península Ibérica, y 

que se encuentra "gravemente amenazada" en toda su distribución, 

particularmente en este territorio, desmintiendo las recientes especulaciones sobre 

su origen. 

   Además, en las jornadas se ha revelado la existencia de estructuras y 

diferencias poblacionales y unidades de conservación, que facilitarán la orientación 
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de los centros de cría, las acciones de los planes de conservación y las medidas 

de gestión. 

   Asimismo, se han identificado factores que inciden en la regresión del cangrejo 

de río, como la enfermedad de la afanomicosis, debido a especies invasoras como 

el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), el cangrejo rojo (Procambarus clarkii), 

y el cangrejo de los canales (Orconectes limosus). Así lo reflejan las técnicas de 

identificación y genotipado de la afanomicosis desarrolladas por el Departamento 

de Micología del Real Jardín Botánico, CSIC. 

   Respecto al control de las especies invasoras y el uso de la pesca deportiva de 

cangrejos para este fin, se han presentado datos de comunidades autónomas 

como Castilla-La Mancha y Navarra, y de países europeos como Italia, Suecia o 

Finlandia, que demuestran que ésta medida no reduce sus poblaciones y favorece 

su dispersión. Por ello, el Comité Científico de las Jornadas y el Symposium alerta 

de que esta medida representa "una contradicción con el marco normativo de la 

Unión Europea", por su relación "directa" con la dispersión incontrolada de las 

especies exóticas invasoras. 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-expertos-reclaman-

medidas-control-especies-exoticas-cangrejo-rio-20151013140538.html 

 

 

 
 AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES, 10/11/2015 

AMPLIACIÓ: Alliberen a Riudaura crancs autòctons 

procedents del Centre Reproductor d'Olot, que 

enguany ha duplicat la producció  

Uns setanta alumnes de l'escola Lluís Castells han 

estat els encarregats de deixar 170 exemplars al 

riu 
ACN Riudaura .- 
 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://acn.cat/text/item/alliberen-a-riudaura-crancs-autoctons-procedents-del-

centre-reproductor-d-olot-que-enguany-ha-duplicat-la-produccio-

2?category_id=211 

 

http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-expertos-reclaman-medidas-control-especies-exoticas-cangrejo-rio-20151013140538.html
http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-expertos-reclaman-medidas-control-especies-exoticas-cangrejo-rio-20151013140538.html
http://acn.cat/text/item/alliberen-a-riudaura-crancs-autoctons-procedents-del-centre-reproductor-d-olot-que-enguany-ha-duplicat-la-produccio-2?category_id=211
http://acn.cat/text/item/alliberen-a-riudaura-crancs-autoctons-procedents-del-centre-reproductor-d-olot-que-enguany-ha-duplicat-la-produccio-2?category_id=211
http://acn.cat/text/item/alliberen-a-riudaura-crancs-autoctons-procedents-del-centre-reproductor-d-olot-que-enguany-ha-duplicat-la-produccio-2?category_id=211
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2.4.- TELEVISIÓ / TELEVISIÓN / TELEVISION 

 
2.4.1.- LOCAL 
 

 TELEVISIÓ DE BANYOLES, 15/07/2015 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/3915-el-cnb-

instal%E2%80%A2lar%C3%A0-una-zona-de-desinfecci%C3%B3-

d%E2%80%99embarcacions-per-prevenir-l%E2%80%99entrada-del-musclo-

zebra-a-l%E2%80%99estany 

 

 

 TELEVISIÓ D’OLOT, 17/09/2015 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/olot-acollira-unes-jornades-nacionals-i-

un-simposi-internacional-europeu-sobre-la-conservacio-del-cranc-de-riu 

 

 

 TELEVISIÓ D’OLOT, 10/11/2015 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/alliberen-1-500-exemplars-de-cranc-de-

riu-autocton-a-les-conques-dels-rius-fluvia-muga-i-ter 

 

 
 

2.5.- RÀDIO /RADIO /RADIO NEWS 

 
2.5.1.- LOCAL 
 

 RÀDIO BANYOLES, 15/07/2015 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK: 

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=12717&t=Prevenir+l%E2%80%99ent

rada+del+musclo+zebrat+a+l%E2%80%99Estany%2C+acci%C3%B3+d%E2%80

%99una+nova+campanya+del+LIFE+Potamo+Fauna 

 

 RÀDIO OLOT, 21/09/2015 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.radiolot.cat/noticies/experts-de-tota-europa-estudien-a-olot-la-

proteccio-del-cranc-de-riu-autocton/ (prèvia) 

 

 

 RÀDIO OLOT, 21/09/2015 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.radiolot.cat/noticies/detectada-una-colonia-de-cranc-de-riu-autocton-

resistent-al-fong-que-lamenacava/ (durant les jornades) 

 

 

http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/3915-el-cnb-instal%E2%80%A2lar%C3%A0-una-zona-de-desinfecci%C3%B3-d%E2%80%99embarcacions-per-prevenir-l%E2%80%99entrada-del-musclo-zebra-a-l%E2%80%99estany
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/3915-el-cnb-instal%E2%80%A2lar%C3%A0-una-zona-de-desinfecci%C3%B3-d%E2%80%99embarcacions-per-prevenir-l%E2%80%99entrada-del-musclo-zebra-a-l%E2%80%99estany
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/3915-el-cnb-instal%E2%80%A2lar%C3%A0-una-zona-de-desinfecci%C3%B3-d%E2%80%99embarcacions-per-prevenir-l%E2%80%99entrada-del-musclo-zebra-a-l%E2%80%99estany
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/medi-ambient/item/3915-el-cnb-instal%E2%80%A2lar%C3%A0-una-zona-de-desinfecci%C3%B3-d%E2%80%99embarcacions-per-prevenir-l%E2%80%99entrada-del-musclo-zebra-a-l%E2%80%99estany
http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/olot-acollira-unes-jornades-nacionals-i-un-simposi-internacional-europeu-sobre-la-conservacio-del-cranc-de-riu
http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/olot-acollira-unes-jornades-nacionals-i-un-simposi-internacional-europeu-sobre-la-conservacio-del-cranc-de-riu
http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/alliberen-1-500-exemplars-de-cranc-de-riu-autocton-a-les-conques-dels-rius-fluvia-muga-i-ter
http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/alliberen-1-500-exemplars-de-cranc-de-riu-autocton-a-les-conques-dels-rius-fluvia-muga-i-ter
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=12717&t=Prevenir+l%E2%80%99entrada+del+musclo+zebrat+a+l%E2%80%99Estany%2C+acci%C3%B3+d%E2%80%99una+nova+campanya+del+LIFE+Potamo+Fauna
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=12717&t=Prevenir+l%E2%80%99entrada+del+musclo+zebrat+a+l%E2%80%99Estany%2C+acci%C3%B3+d%E2%80%99una+nova+campanya+del+LIFE+Potamo+Fauna
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=12717&t=Prevenir+l%E2%80%99entrada+del+musclo+zebrat+a+l%E2%80%99Estany%2C+acci%C3%B3+d%E2%80%99una+nova+campanya+del+LIFE+Potamo+Fauna
http://www.radiolot.cat/noticies/experts-de-tota-europa-estudien-a-olot-la-proteccio-del-cranc-de-riu-autocton/
http://www.radiolot.cat/noticies/experts-de-tota-europa-estudien-a-olot-la-proteccio-del-cranc-de-riu-autocton/
http://www.radiolot.cat/noticies/detectada-una-colonia-de-cranc-de-riu-autocton-resistent-al-fong-que-lamenacava/
http://www.radiolot.cat/noticies/detectada-una-colonia-de-cranc-de-riu-autocton-resistent-al-fong-que-lamenacava/
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 RÀDIO OLOT, 11/11/2015 

 

ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.radiolot.cat/noticies/el-centre-de-cranc-de-riu-autocton-dolot-duplica-

la-seva-produccio/ 

 

 

2.5.2.- REGIONAL 

 CATALUNYA RÀDIO, 15/07/2015 

 

 CATALUNYA RÀDIO, 16/11/2015 

 
ENLLAÇ WEB / ENLACE / LINK:  

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/lentrevista-del-

catalunya-al-dia-girona-ponc-feliu-gerent-del-consorci-del-ter/audio/900739/ 

(Entrevista a Ponç Feliu, on parla del projecte entre 4’15’’ i 7’45’’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiolot.cat/noticies/el-centre-de-cranc-de-riu-autocton-dolot-duplica-la-seva-produccio/
http://www.radiolot.cat/noticies/el-centre-de-cranc-de-riu-autocton-dolot-duplica-la-seva-produccio/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/lentrevista-del-catalunya-al-dia-girona-ponc-feliu-gerent-del-consorci-del-ter/audio/900739/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/informatius-catalunya-radio/lentrevista-del-catalunya-al-dia-girona-ponc-feliu-gerent-del-consorci-del-ter/audio/900739/
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3.- RODES DE PREMSA / RUEDAS DE PRENSA / PRESS 

CONFERENCE 

 
 15/07/2015. Presentació de la campanya de prevenció de la introducció 

d’espècies exòtiques d’aigua dolça a les conques del Ter, el Fluvià i la Muga 

(musclo zebrat, noves espècies de decàpodes i tortugues exòtiques) 

 17/09/2015. Presentació a Olot de les “Jornadas españolas sobre 

conservación del cangrejo de río autóctono” i el “International Symposium 

on conservation of European native freshwater crayfish” 

 21/09/2015. Inauguració de les “Jornadas españolas sobre conservación 

del cangrejo de río autóctono” 

 23/09/2015. Inauguració del “International Symposium on conservation of 

European native freshwater crayfish” 

 06/11/2015. Inauguració de l’exposició del projecte amb escolars de 5è de 

primària de l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori 

 10/11/2015. Presentació del repoblament amb cranc de riu autòcton, amb 

alumnes de l’escola Lluís Castells de Riudaura 
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4.- COMUNICATS DE PREMSA / COMUNICADOS DE PRENSA / 

PRESS RELEASES 
 

 15/07/2015. Tret d’inici de la campanya de prevenció de la introducció 

d’espècies exòtiques d’aigua dolça a les conques del Ter, el Fluvià i la Muga 

 17/09/2015. Del 21 al 25 de setembre, Olot acollirà les Jornades 

Espanyoles i el Simposi Internacional sobre el cranc de riu autòcton 
 13/10/2015. Experts en conservació reclamen mesures urgents de control 

o eradicació de les espècies exòtiques de cranc de riu per garantir la 

preservació de l’espècie autòctona i dels ecosistemes aquàtics 
 06/11/2015. Inaugurada l’exposició del LIFE Potamo Fauna per donar a 

conèixer a la població com s’actua per conservar espècies de fauna 

autòctones 
 10/11/2015. Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb 

cranc de riu autòcton (Riudaura) 
 18/11/2015. Les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga es repoblen amb 

cranc de riu autòcton (Rupit) 
 

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 

 

 

6 

 

Comunicats de premsa / Comunicados de prensa / 

Press releases  

 

 

6 

 

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 

 

 

12 

 

Premsa escrita regional / Prensa escrita regional / 

General public article in regional press 

 

 

3 

 

 

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 

 

 

3 

 

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 

 

 

4 

 

Ràdio regional / Radio regional / News in regional 

Radio 

 

 

2 

 

Articles Internet / Artículos Internet / Internet 

Articles 

 

52 
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Agències de notícies / Agencias de noticias / News 

Agency 

 

 

3 

 

TOTAL 

 

91 

 


