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NOTA DE PREMSA
Alumnes d’Escoles Verdes del Baix Empordà participen en una activitat de
conscienciació ambiental al riu Ter en el marc del LIFE Potamo Fauna
En la trobada coordinada per Tosca, Serveis ambientals d’educació i turisme, hi van
prendre part 127 alumnes amb el guiatge de tècnics dels Consorcis de l’Estany i del Ter

Manlleu, 23 de maig de 2017,
El 16 de maig va tenir lloc a la zona del Baix Ter, en concret a prop de la presa de
Colomers, una activitat de valoració de l’estat del riu Ter, així com de coneixement de la
Xarxa Natura 2000 i la seva protecció, adreçada a 127 alumnes d’11 Escoles Verdes de la
zona del Baix Empordà. L’activitat, coordinada per “Tosca, Serveis ambientals d’educació i
turisme” va comptar amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Baix
Empordà i amb el suport de tècnics del Consorci de l’Estany i el Consorci del Ter en el
marc del projecte “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa Natura 2000
de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”.
Els centres escolars participants van ser: Torres Jonama de Palafrugell, Torres Jonama de
Mont-ras, El Carrilet de Palafrugell, Barceló i Matas de Palafrugell, El Pi Verd de Palafrugell,
Quermany de Pals, Mas Clarà de la Bisbal d’Empordà, Cor de Maria de la Bisbal d’Empordà,
Puig Rodó d’Ullà, La Branca d’Albons i El Rajaret de Bellcaire d’Empordà. Es van realitzar
diferents tallers, d’invertebrats aquàtics com a indicadors ecològics del riu, de peixos de
riu i de vegetació de ribera, entre altres. Els alumnes es van distribuir en sis grups. Es va
analitzar la flora i fauna autòctona i l’exòtica-invasora.
L’objectiu d’aquestes trobades d’Escoles Verdes és fomentar la coneixença dels alumnes
que formen els Comitès Ambientals de les escoles tot participant en la realització d’una
acció en el seu territori proper. La conclusió a la que van arribar els alumnes participants
és que el riu Ter al seu pas per Colomers es troba en bon estat de salut tot i que es tracta
d’un ecosistema molt fràgil i amenaçat a causa de les nombroses espècies
exòtiques/invasores presents que desplacen i fins i tot eliminen a les autòctones (fauna i
flora).
L’acció es va emmarcar en la celebració dels 25 anys del programa LIFE i la Directiva
Hàbitats, donant a conèixer als escolars la Xarxa Natura amb la visita a un espai en
concret, el de “Riberes del Baix Ter”, i parlant dels hàbitats presents i la seva protecció a
nivell europeu.
LIFE Potamo Fauna té un pressupost global d’1,9 milions d’euros, un 50% finançats per la
Unió Europea. Entre els anys 2014 i 2017 s’actua en 11 espais Xarxa Natura 2000 de les
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comarques de Girona recuperant i conservant a llarg termini diverses espècies
amenaçades. Es porten a terme reforçaments poblacionals i millores dels hàbitats
d’espècies com el cranc de riu de potes blanques, o diversos mol·luscs, peixos, amfibis i
tortugues aquàtiques.
El Consorci de l’Estany actua com a beneficiari coordinador, i en són beneficiaris associats
el Consorci del Ter, la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat, Forestal Catalana SA, els Amics de la Tortuga de l’Albera i la Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Actuen com a cofinançadors els ajuntaments de
Banyoles i Porqueres, la Diputació de Girona, Aigües de Banyoles, SAU i el Consorci
Esportiu de l’Estany de Banyoles.
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