TSA cat
Presentació dels projectes
d’educació i sensibilització
ambiental atorgats a associacions i
fundacions del tercer sector
ambiental per als anys 2018-2019
relacionats amb les Espècies
Exòtiques Invasores

Sumari

 Roda de presentació de projectes.
 Torn obert de paraules.

RODA DE
PRESENTACIÓ DE
PROJECTES

FOMENT DE L'EDUCACIÓ I
CONSCIENCIACIÓ AMBIENTAL EN
FAVOR DE LA PRESERVACIÓ DE LES
ZONES HUMIDES AMB TORTUGA
D'ESTANY A CATALUNYA
Entitat promotora: Fundació Privada Emys
Entitat sòcia: Associació Limnos

Foment de l’educació i conscienciació
ambiental en favor de la preservació de
les zones humides amb tortuga
d’estany de Catalunya
Objectius principal del projecte:
1. Promoure la sensibilitat de la ciutadania entorn les zones humides.
2. Generar un major coneixement i implicació en els territoris circumdants a les
zones humides per millorar-ne la preservació.
3. Aprofundir en el vincle entre la ciutadania (en especial els infants i joves) i la
natura; i la ciutadania amb les entitats ambientals.
4. Oferir una oferta pedagògica utilitzant noves metodologies adaptada als nous
temps i a les noves inquietuds
5. Crear un nou espai on treballar l’educació ambiental de manera continuada i
innovadora –Escola de Naturalistes.
6. Consolidar els espais educatius a les entitats però també ens altres entorns.
Amb el suport de:

www.tortugadestany.org

Foment de l’educació i conscienciació
ambiental en favor de la preservació de
les zones humides amb tortuga
d’estany de Catalunya

Àmbit d’actuació:
L’abast territorial és a nivell català, centrant-se en aquells espais on hi ha zones
humides i que ja disposen o s’estima l’existència de poblacions de tortuga
d'estany. Aquests són:

Plana de la Selva
Estany de Sils
Estanys de Banyoles

Baix Ter,
Sèquia Major de Vila-Seca
Delta de l’Ebre.

Amb el suport de:

www.tortugadestany.org

Foment de l’educació i conscienciació
ambiental en favor de la preservació de
les zones humides amb tortuga
d’estany de Catalunya

Aspectes a destacar del projecte:
Generar una proposta educativa alternativa i centrada en la natura, per a tots
aquells infants i joves que tinguin un interès en la natura i no disposin d’aquest
tipus d’oferta en el seu territori, tot apropant-los a la natura i a les nostres
entitats.
En blauet i les històries dels seus veïns.

Les accions de voluntariat i les diferents accions de difusió seran el reclam per
donar a conèixer la importància de les zones humides, les seves principals
amenaces, com podem intervenir per a la seva conservació i per generar un
vincle més profund amb la natura i les entitats ambientals.
Amb el suport de:

www.tortugadestany.org

Foment de l’educació i conscienciació
ambiental en favor de la preservació de
les zones humides amb tortuga
d’estany de Catalunya
Jornades voluntariat realitzades:
• 09/03/2019 · Riudarenes · Diss. · Matí · Xerrada divulgativa de l’estat de la tortuga
d’estany i el seu hàbitat a la zona de la Plana de la Selva + Netaja dels regs i pesca
elèctrica per eliminar peixos per la preservació d’amfibis i l’hàbitat de la tortuga
d’estany.
• 30/03/2019 · Banyoles · Diss. · Matí · Xerrada divulgativa de l’estat de la tortuga
d’estany i el seu hàbitat a la zona del Pla de l'Estany + Construcció trampes d’insolació
per a la captura de tortugues.
• 07/04/2019 · Sils · Diu· Matí · Visita als Estanys de Sils i acció de voluntariat amb
proposta de crear una o més d’una bassa temporal i refugis per l’herpetofauna.
• 05/05/2019 ·Riudarenes · Diu. · Matí · Visita al CRT amb voluntaris i interessats.
• 11/05/2019 · Riudarenes · Diss. · Matí · Caminada a una bassa en custòdia del
municipi de Riudarenes + Construcció de refugis per l’herpetofauna.
• 18/05/2019 · Banyoles · Diss. · Matí · Cens de tortugues al riu Fluvià

Amb el suport de:

www.tortugadestany.org

Foment de l’educació i conscienciació
ambiental en favor de la preservació de
les zones humides amb tortuga
d’estany de Catalunya

Jornades voluntariat:
• 01/06/2019 · Riudarenes · Diss. · Matí · Activitat de voluntariat per la creació de
refugis per l’herpetofauna a les basses de Can Moragues.

• 15/06/2019 · Banyoles · Diss. · Matí · Recuperem la tortuga d’estany a l’Estany
de Banyoles. Alliberament d’exemplars de tortuga d’estany criats al centre de
reproducció de tortugues de l’Albera a les llacunes de l’entorn de l’Estany de
Banyoles.

www.tortugaestany.org

Amb el suport de:

INVAQUA2. LES ESPÈCIES
EXÒTIQUES INVASORES EN ELS
ECOSISTEMES AQUÀTICS DE
CATALUNYA: EDUCACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL PER
MITIGAR LA SEVA PROLIFERACIÓ
Entitat promotora: BIOSFERA Associació d’Educació Ambiental
Entitat sòcia: Associació EDULIS per a la Divulgació i l’estudi de la Ciència
i el Medi Ambient

INVAQUA2. Les espècies exòtiques invasores en els ecosistemes aquàtics de
Catalunya: educació i sensibilització ambiental per mitigar la seva proliferació
Objectius principal del projecte:
1. Donar a conèixer a la societat les principals EEI dels ecosistemes
aquàtics continentals, litorals i marins de Catalunya; i la problemàtica
ecològica, sanitària i econòmica associada; i les accions que hom pot dur a
terme per tal de mitigar la introducció i proliferació de les EEI al nostre
territori.
2. Restauració dels ecosistemes aquàtics en diferents espais naturals
protegits de les províncies de Tarragona, Barcelona i Girona, a través de la
retirada d'EEI i de deixalles en Itineraris de natura exòtica.
3. Establir dinàmiques de voluntariat ambiental que puguin assolir una
continuïtat a llarg termini de l'objectiu de restauració dels ecosistemes
aquàtics en els espais d'actuació, establint un pont de comunicació entre
la ciutadania amb entitats locals, alhora que es donen a conèixer els valors
naturals dels espais d'actuació per crear un vincle emocional amb el
territori
Àmbit d’actuació: Províncies de Barcelona, Girona i Tarragona.
Web de l’entitat promotora: www.biosferaeduca.com
Web de l’entitat sòcia: www.edulis.cat

Entitat promotora:

Amb el suport de:

Entitat sòcia:

INVAQUA2. Les espècies exòtiques invasores en els ecosistemes aquàtics de
Catalunya: educació i sensibilització ambiental per mitigar la seva proliferació
Activitat 1: Tallers "Les Espècies exòtiques invasores en els ecosistemes aquàtics”
Adreçat a: Escoles, Instituts i Altres Col·lectius/Públic general.

El taller s’estructura en dues parts complementàries: una part teòrica on es projecte un audiovisual i una
part pràctica on es realitza el joc de la Xarxa Tròfica pels alumnes de Primària i un Debat pels alumnes de
Secundària Batxillerat i majors d’edat.
Recursos: Dossier de l’alumne adequat a l’edat, Rols de debat, material Joc Xarxa tròfica i Fitxes d’ invasores

vs autòctones.

Aspectes a destacar del projecte:
Es faran 200 Tallers d’EEI amb una participació d’entre 4.000-5.000 persones
Entitat promotora:

Entitat sòcia:

Amb el suport de:

INVAQUA2. Les espècies exòtiques invasores en els ecosistemes aquàtics de
Catalunya: educació i sensibilització ambiental per mitigar la seva proliferació
Activitat 2: Itineraris de natura exòtica
Adreçat a: Escoles, Instituts i Altres Col·lectius /Públic general.
L’Itinerari consisteix en una visita d’un matí a un espai natural d'interès

en el qual es realitza una explicació del mateix espai, dels seus valors
naturals i de les problemàtiques relacionades amb les EEI a partir de
casos pràctics d'estudi. També es dur a terme un protocol de retirada
d'EEI amb paranys o altres dispositius, així com una retirada de residus de

l'espai.
Recursos: Dossier de camps adequat a l’edat, Protocol per construir
Paranys, Trampes, Fitxes d’invasores vs autòctones, mapes, guies, etc.
Aspectes a destacar del projecte:
Es faran 40 Itineraris de Natura Exòtica amb una participació d’entre
600-800 persones
Entitat promotora:

Entitat sòcia:

Amb el suport de:

CALENDARI D’ACTUACIONS
ACTUACIONS

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

PENDENT

TALLERS AMB ESCOLES

24

45

42

22

22

7

0

0

X

Previsió de
tallers amb
Casals
d’estiu a
Sitges

X

36

TALLERS AMB ALTRES
COL·LECTIUS

- 17/03. Jugateca
ambiental de
Castelldefels de
11:30 a 13:30h
0

X

X
- 24/03. Dia
Mundial de l’aigua
a L’H de 10 a 13h

ITINERARIS AMB
ESCOLES

0

0

ITINERARIS AMB
ALTRES COL·LECTIUS

0

0

ESPAIS NATURALS ON S’ACTUARÀ:
Estany de Sils (ENP, LIC, ZEPA) Girona
Riu Congost (LIC) Barcelona
Capçaleres del Foix (ENP, LIC, ZEPA) Barcelona
Riera de Ribes Barcelona
Delta del Llobregat (ENP, LIC, ZEPA) Barcelona
Desembocadura del Foix (ENP, LIC, ZEPA) Tarragona

25

15

Si formeu part d’una Entitat/Associació o Altre col·lectiu i us interessa realizar un Taller o Itinerari gratuït
sobre Espècies Invasores, reserveu el vostre dia a biosferaeduca@gmail.com o al 935182100

HERPETOFAUNA I BIOSEGURETAT:
EINES EDUCATIVES I BONES
PRÀCTIQUES PER AL VOLUNTARIAT
AMBIENTAL

Entitat promotora: Associació Hàbitats
Entitat sòcia1: Societat Catalana d’Herpetologia
Entitat sòcia 2: Associació Paisatges Vius

Herpetofauna i bioseguretat:
eines educatives i bones pràctiques per al voluntariat ambiental
Objectius principals:
1. Donar a conèixer les característiques, els hàbitats i les amenaces que afecten
l’herpetofauna, especialment malalties emergents com la quitridiomicosi.
2. Educar i sensibilitzar sobre la necessitat de preservar els seus hàbitats i actuar
seguint mesures de bioseguretat.
3. Crear eines que afavoreixin la participació ciutadana en el seguiment i coneixement
d’amfibis i rèptils.

Àmbit d’actuació: Catalunya

Amb el suport de:

Herpetofauna i bioseguretat:
eines educatives i bones pràctiques per al voluntariat ambiental
Actuacions:
S

2018
O N

D

G

F

2019
M A M

Elaboració de material didàctic sobre identificació
d’amfibis i rèptils i bioseguretat entorn dels amfibis.
Incorporació dels materials desenvolupats i protocols
de bioseguretat vigents a les eines de Projecte Rius i
1000punts d’aigua.
Activitats educatives i de sensibilització sobre
ecosistemes aquàtics continentals amb especial
atenció a l’herpetofauna
Curs d’identificació d’amfibis i rèptils adreçat a
tècnics o experts
Millora del portal 1000punt.cat i desenvolupament
d’un aplicatiu per dispositius mòbils.
Amb el suport de:

J

J

Herpetofauna i bioseguretat:
eines educatives i bones pràctiques per al voluntariat ambiental
Aspectes a destacar :
Tant les activitats com els materials desenvolupats dins d’aquest projecte seran públics i
oberts, però s'adreçaran de manera especial als voluntaris i voluntàries que ja formen
part de les iniciatives 1000punts d’aigua i Projecte Rius.
La voluntat del projecte és reforçar el paper positiu del voluntariat sobre els ecosistemes
aquàtics continentals contribuint a minimitzar l’alteració dels hàbitats i la transmissió de
malalties.
Més informació:
https://associaciohabitats.cat ● https://projecterius.cat ● https://custodiafluvial.wordpress.com
https://1000punts.cat ● https://paisatgesvius.org ● https://soccatherp.org

Amb el suport de:

Torn obert de paraules

Gràcies per la vostra atenció!
Montserrat Castellà Fàbregas
montserrat.castella@gencat.cat

www.gencat.cat/mediamb/tsa

@mediambientcat
#ajutsTSAcat

