PROJECTES D’EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL PER A L’ANY 2014-2015

TÍTOL DEL PROJECTE:

Educació i sensibilització per a la conservació dels espais humits amb presència de tortuga
d’estany (Emys orbicularis) a Catalunya. Segona fase.

MEMÒRIA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
Data: 21/10/2015
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CAPÍTOL 1. DADES DE LES ENTITATS I DEL PROJECTE

ENTITATS
Entitat promotora: Fundació Emys
Dades de contacte de l’entitat promotora: mcasalprim@fundacioemys.com/ 972 164957
Entitat/s sòcia/es: Limnos, As. de defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany
Dades de contacte de l’entitat sòcia: limnos@limnos.org
PROJECTE
Descripció concisa del projecte:
Aquesta és la segona fase de la web www.tortugadestany.org, creada per sensibilitzar la població sobre la importància de les zones
humides com a reservori de biodiversitat, emprant la tortuga d’estany com a espècie bandera. En aquesta segona fase, es continua
treballant pel mateix objectiu però concretant-se a través d’aquestes línies de treball:
- Aplicar els punts de millora detectats durant el 2014
- Ampliar els materials creats en aquest espai per arribar a nous segments de públic (cicles formatius, camps de treball, colònies, turisme
familiar i ecoturisme)
- Crear materials educatius que funcionin sense dinamitzador presencial
- Enfortir la xarxa de treball per crear noves sinèrgies (espai de micromecenatge)
- Activar al màxim la promoció del projecte i dels materials educatius creats (concurs)
- Continuar treballant pel pas del coneixement a l’acció a través del treball voluntari
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Llistat resum d’actuacions realitzades en el projecte (segons les proposades en la memòria inicial de sol·licitud):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

Actuació
Coordinació del projecte
Revisió web i materials ja existents
(www.tortugadestany.org)
Concurs “Una abraçada emystosa”
Vídeo “Un cens de tortuga en 10 passos”
Joc virtual per a camps de treball i colònies
Materials i tallers educatius per a turisme familiar
nacional
Accions de voluntariat
Espai “Apadrina una tortuga”
Campanya de comunicació global

Lloc on s’ha realitzat
Riudarenes
Riudarenes

Entitat responsable
Fundació Emys/Promotora
Fundació Emys/Promotora

Riudarenes
Pla de l’Estany/Riudarenes
Pla de l’Estany/Riudarenes
Riudarenes

Fundació Emys/Promotora
Limnos/Entitat sòcia
Fundació Emys/Promotora
Fundació Emys/Promotora

Pla de l’Estany/Riudarenes
Riudarenes
Riudarenes

Limnos/Entitat sòcia
Fundació Emys/Promotora
Fundació Emys/Promotora

Adreça web on es difon el projecte: www.tortugadestany.org, www.fundacioemys.com, www.limnos.org
Data d’inici efectiva del projecte: 23/01/2015
Data de finalització del projecte: 30/09/2015
Data de redacció de la memòria: Del 14 al 23 d’octubre
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Llistat resum d’accions de difusió realitzades en el projecte (segons les proposades en la memòria inicial de sol·licitud):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Accions de difusió
Entrades al Facebook promocionant pàgina web, concurs, vídeo, entre d’altres
Enviament de notes de premsa als mitjans de comunicació (locals, comarcals, províncials i autonòmics)
- Nota de premsa de presentació del projecte
- Nota del concurs “Una abraçada Emystosa”
- Nota sobre el vídeo “Com fer un cens de tortuga d’estany en 10 passos”
- Nota sobre el resum de resultats
Presentació i seguiment del projecte a la pàgina web de la Fundació Emys i a la de Limnos
Butlletins a llista distribució Fundació Emys
Contactes amb centres educatius, famílies, cases rurals, participants casals i camps de treball...per donar a conèixer diferents punts del
projecte
Falca de ràdio publicitària a Rac 1 per promocionar la web i el concurs “Una abraçada Emystosa”
Enviament de notes de premsa als mitjans de comunicació (locals, comarcals, províncials i autonòmics)
Promoció del projecte i el concurs en activitats diverses, com per exemple XXVIII Concurs Dibuix Riudarenes.
Promoció de la cançó i coreografia de la tortuga d’estany en els espectacles infantils del grup musical el Pot Petit
Promoció de les diferents activitats de voluntariat a través de diferents mitjans. Per exemple l’activitat del 16/5 a Porqueres “Mans per
tortugues” es va difondre a través de mailing de la Fundació Catalunya-La Pedrera; i l’activitat del 30/06 en les setmanes del voluntariat
ambiental a Catalunya
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CAPÍTOL 2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS DESENVOLUPADES
Cal reproduir la fitxa que segueix per a cadascuna de les actuacions del projecte que es van recollir en la memòria inicial de sol·licitud i omplir-ne
els camps establerts.
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FITXA DE DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS DESENVOLUPADES EN EL PROJECTE

ACTUACIÓ (inclogueu el títol i una descripció breu de l’actuació desenvolupada. Nombre màxim de caràcters: 1000)
Títol: Revisió web i materials ja existents (www.tortugadestany.org)
Objectiu: Implementar els punts de millora identificats en la posada en pràctica dels materials educatius durant els mesos de desembre 2013 –
agost 2014.
Descripció: Les tasques que s’han realitzat en aquest punt han estat principalment de revisió i millora de tot el material existent i del que s’havia
fet a l’anterior projecte. Cronològicament, en primer lloc, es va millorar la imatge gràfica de la web donant lloc a una pàgina totalment nova, molt
més dinàmica i visualment més atractiva que l’anterior, on l’accés als continguts o a una informació bàsica és molt més directe.
Tot seguit, es va realitzar una revisió dels continguts de la web i el material fotogràfic per tal de que anés en consonància amb el nou estil.
En segon lloc, es va contactar amb personal docent i educadors ambientals col·laboradors de la Fundació per tal de que revisessin els materials
educatius, amb l’objectiu d’incloure les seves observacions als punts de millora identificats l’any anterior. Aprofitant l’avinentesa també es va
canviar el disseny dels materials per tal d’adaptar-los al nou disseny de la web.
Finalment, es van crear dos peluixos de la tortuga d’estany per acompanyar els materials infantils.

NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
En la revisió dels materials en total hi ha participat 6 persones, a part de l’entitat sòcia. Les persones participants han estat una mestre d’educació infantil, un
mestre de secundària, un biòleg mestre de secundària, dos educadors ambientals i un dissenyador.

ENTITAT/S RESPONSABLE/S (per a cadascuna de les entitats implicades, indicar les tasques realitzades pel personal de l’entitat (propi o autònom) i hores de
dedicació que justifiquin les retribucions de personal que s’imputen a l’actuació)
Fundació Emys. Revisió i creació nova pàgina web.
- Coordinador projecte: Revisió navegació web antiga. Cerca d’idees i consens amb la resta de l’equip de l’idea general de la nova web. Proposta nova
navegació i nova estructura web. Contacte amb professionals i reunions de coordinació per aplicar els canvis. (38h)
Migració material web antiga a web nova. Enquadrament dels mòdul i programació d’aquests amb el contingut. Adaptació de la web a nous
dispositius i a nous requisits pàgines web (42h)
- Dissenyador: Reunió d’exposició idees i concreció demanda. Presentació primera proposta. Realització dels canvis un cop feta proposta. Segons
presentació i definitiva. Preparació de les indicacions d’estil i plantilles per aplicar-ho (20h)
Programadora: Reunió exposició idees i concreció de la demanda. Presentació primera proposta nova estructura web, plantilla mare. Realització de
canvis un cop revisada primera proposta. Segons presentació i definitiva. Aplicació de les indicacions i plantilles presentades pel dissenyador per tal
de que el coordinador i pogués treballar. (25h)
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Fundació Emys. Revisió i canvis materials educatius
- Coordinador projecte: Revisió materials. Contacte amb personal docent i entitat col·laboradora perquè en fes una nova revisió i ens fes aportacions
de millora. Recull de les propostes. Aplicació dels canvis i càrrega dels nous materials a la web. (25h)
Reunió amb el dissenyador per refer la imatge gràfica, la que teníem amb la nova web i els temps actuals poc atractiva. Aplicació dels canvis a nivell
gràfic dels materials educatius un cop es va tenir disseny definitiu. (20h)
- Dissenyador: Reunió d’exposició idees i concreció demanda. Presentació primera proposta. Realització dels canvis un cop feta proposta. Segons
presentació i definitiva. Preparació de les plantilles per aplicar-ho als materials (20h)
Programadora: Reunió per exposar idea peluix. Elaboració de peluix mostra. Validació per part del tècnic de la Fundació. Creació de dos peluixos.
(20h)
ALTRES ENTITATS O ORGANISMES COL·LABORADORS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
Limnos.
-

Revisió per part de membres de l’entitat de la web i revisió dels materials, especialment els dedicats a voluntariat ambiental (4h)

OBJECTIU/S RELACIONAT/S AMB L’ACTUACIÓ I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’ASSOLIMENT (Marqueu amb una X el que correspongui. Descriviu en
l’apartat inferior a la taula els resultats aconseguits)

OBJECTIUS actuació
1- Pàgina web nova, dinàmica i més atractiva
2- Contingut de la web molt més directe, més connectat entre ell per tal de seguir el fil conductor per conèixer bé la tortuga
d’estany i el seu hàbitat
3- Materials educatius revisats i validats per col·laboradors i personal docent
4- Creació d’un peluix d’una tortuga d’estany per acompanyar el material educatiu infantil
5.- Nou disseny per els materials educatius, més agradables i adaptats als nous actuals
6.- Adaptació de la pàgina a altres dispositius i nous requeriments
7.- Augment de les visites a la web i als diferents apartats

GRAU D’ASSOLIMENT
J
x
x

K

L

x
x
x
x
x

Descripció dels resultats:
1- 1- Augment considerable de les visites a la web principal i dels articles que la composen. Una valoració positiva del resultat obtingut per part dels tècnics i del
personal col·laborador. El nombre total de visites úniques a la web no es poden comptabilitzar perquè és una redirecció, el que si que hem pogut comptar és
quantes pàgines de la web s’han visitat, i dóna un total de 20.620 pàgines. Xifra que està força bé tenint en compte la temàtica de la web. El nombre de visites
dels materials educatius des de la implementació de la nova web ha estat de 348.
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2- Les millores introduïdes han estat ben valorades pels col·laboradors que ens varen fer les seves aportacions.
3- S’han creat dos peluixos de tortuga d’estany, els quals estan molt ben aconseguits.
4- S’ha creat una imatge gràfica nova i més dinàmica. Ens hi sentim més còmodes i s’adequa més a les pàgines actuals (moviment, imatges, navegació). S’ha
unificat el disseny gràfic de la web i els materials didàctics a la imatge del projecte. S’ha adaptat la web a altres dispositius (mòbil i tablet) i s’han creat els canvis
oportuns per adaptar la web als nous paràmetres per tal de tenir un millor posicionament.
5- Respecte a com es va tancar l’anterior projecte, s’han incorporat noves imatges que han servit per complementar alguns apartats. També incorporació d’un nou
apartat, el del Ter Mig, i d’un parell més a l’apartat Recursos interactius dels materials creats per donar suport al material existent, és dir, cançó i vídeo cens.
INDICADORS I AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ (inclogueu els que siguin més representatius d’aquells que s’identifiquen en la memòria inicial de sol·licitud.
Descriviu també les dificultats sorgides durant l’actuació)
1.- Implementar els punts de millora identificats en la posada en pràctica dels diferents materials: canvis implementats segons s’exposa en el punt anterior,
per tant considerem que en aquest cas em complert amb els resultats esperats.
La única dificultat a destacar és la de complir amb el calendari previst a causa dels múltiples actors que hi intervenien i els diferents ritmes de treball. Entenem
però que és una cosa normal, la qual queda en menys si tenim en compte els resultats i les aportacions.
A l’hora d’avaluar cada una de les actuacions hem cregut oportú també valorar, utilitzant el quadrant que ens faciliteu, els resultats sobre els objectius específics
plantejats, els quals s’ajusten a l’objectiu principal del projecte i que fan d’enllaç a la formulació dels resultats.
Per tant, tenint-los presents, l’impacte d’aquesta acció ha estat la següent:
GRAU D’ASSOLIMENT
OBJECTIUS específics segons resultats acció
J
1- Fomentar la sensibilització envers la protecció de zones humides amb tortuga d’estany
2- Posar en valor els espais humits gestionats per a la conservació de la tortuga d’estany
3- Implicar a la població en la conservació de la tortuga d’estany i el seu hàbitat de forma activa a través de les accions de
voluntariat
4- Consensuar els criteris de conservació de la tortuga d’estany i els seus hàbitats entre entitats ambientals dedicades a la
conservació d’aquesta espècie
5.- Ampliar i millorar els materials ja creats en la primera fase del projecte
6.- Promoure al màxim el projecte i els materials educatius creats
7.- Fomentar el pas del coneixement a l’acció a través del treball voluntari
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JUSTIFICACIÓ DE LES DIETES I DESPESES DE DESPLAÇAMENT ASSOCIADES A L’ACTUACIÓ (cal descriure la despesa de dietes en relació amb
l’actuació i incloure-hi el número de justificant de despesa per a cadascuna, que ha de coincidir amb el de la memòria de justificació econòmica. En cas d’utilitzar
vehicle propi, només es subvenciona aqueta despesa de manera excepcional, cal justificar aquest necessitat tal i com s’estableix a l’art 4 d) de l’Ordre
TES/244/2014, de 18 de juliol,).
-

Desplaçament amb tren a Barcelona per reunió amb el cap de Departament, Josep Planas el dia 6/08/2015 i el 23/09/2015. Núm. de justificant de
despesa de l’entitat 31 i 38.
Desplaçament amb tren a Barcelona per assistència Congrés Educació Ambiental, dia 02/10/2015. Núm. de justificant de despesa de l’entitat 32.
Desplaçament amb cotxe a Cassà de la Selva, per reunió amb el dissenyador, 3/02/2015, 24/03/2015 i 7/07/2015. Total 129km (despesa de
0,19x129= 24,51€). Núm. de justificant de despesa de l’entitat 34.
Desplaçament en cotxe a Girona per compra material peluix tortuga, en data 08/06/2015 i, reunió revisió justificació i estat projecte, en data
22/10/2015. Total 102km (despesa de 102x0,19=19,38€) Núm. justificant de despesa de l’entitat 35 i part 36.
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RECULL FOTOGRÀFIC (inclogueu fotografies referents a l’actuació. Podeu incloure-les en pàgines annexes a aquesta)
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ACTUACIÓ (inclogueu el títol i una descripció breu de l’actuació desenvolupada. Nombre màxim de caràcters: 1000)
Títol: Concurs “Una abraçada Emystosa”
Objectiu: Augmentar la visibilitat de la web www.tortugadestany.org, la consulta del seu contingut per promoure el coneixement de la tortuga
d’estany, el seu hàbitat i la problemàtica que l’envolta; i augmentar la consulta dels materials educatius.
Descripció: Per realitzar aquesta actuació calia dur a terme diferents accions en paral·lel. Per una banda, es va contactar amb el grup d’animació el Pot Petit per
treballar tot el que feia referència a la cançó (esbós contingut, primera lletra, retocs, primera gravació amb música, retocs, cançó definitiva, revisió i gravació). Per
l’altra, creació de la imatge que acompanyaria el concurs i creació de l’espai web en el qual s’ubicaria tot lo referent al concurs. Paral·lelament, es varen redactar
les bases, el contingut de la web, la nota de premsa, es va fer el contacte amb les cases rurals pel premi i es va crear el vídeo de mostra. Es va realitzar la
campanya de comunicació i es va iniciar el període de presentació de vídeos. Finalment aquesta acció es va acabar amb els resultats del vídeo guanyador i la
seva publicació. Així com també l’entrega del premi a la família que va fer el millor vídeo. Un cop la família hagi realitzat l’estada ens farà arribar unes imatges i
ens explicarà l’experiència.
NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
En total les persones involucrades han estat tres: el dissenyador, el programador web i el coordinador del projecte, juntament amb els altres tècnics de la
Fundació.
ENTITAT/S RESPONSABLE/S (per a cadascuna de les entitats implicades, indicar les tasques realitzades pel personal de l’entitat (propi o autònom) i hores de
dedicació que justifiquin les retribucions de personal que s’imputen a l’actuació)
Fundació Emys.
- Coordinador projecte:
Planificació i coordinació de l’actuació. Cerca d’idees i consens amb la resta de l’equip de l’idea general del concurs, estil disseny i espai web.
Concreció de la proposta. Contacte amb professionals i reunions de coordinació per exposar proposta. (25h)
Paral·lelament, contacte amb “El Pot Petit” per començar a treballar amb el tema de la cançó. Redacció de la cançó segons les indicacions del grup
d’animació i consens amb resta de l’equip. Presentació de la lletra de la cançó. (15h)
Redacció bases concurs i textos web. (6h)
Planificació difusió. Contacte amb els mitjans, enviament notes de premsa, mailing, falca de ràdio i dinamització xarxes socials. Seguiment
comunicació. (15h)
- Dissenyador: Reunió d’exposició idees i concreció demanda. Presentació primera proposta. Realització dels canvis un cop feta proposta. Segons
presentació i definitiva. Preparació dels diferents materials i entrega. (20h)
Programadora: Reunió exposició idees i concreció de la demanda. Presentació primera proposta nova estructura web per espai concurs, plantilla
mare. Realització de canvis un cop revisada primera proposta. Segona presentació i definitiva. Aplicació de les indicacions i plantilles presentades pel
dissenyador. (25h)
- Grup animació infantil “El Pot Petit”: Indicacions estructura i estil lletra cançó. Primera proposta música. Segona proposta música amb lletra. Gravació
de la cançó i presentació. (30h)
- Can Canaleta, casa rural: estada de divendres a diumenge per a una família, sopar inclòs
ALTRES ENTITATS O ORGANISMES COL·LABORADORS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
Limnos.
- Revisió dels materials i tot lo referent al concurs abans de l’inici de l’activitat (1h)

Memòria d’execució del projecte

13

OBJECTIU/S RELACIONAT/S AMB L’ACTUACIÓ I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’ASSOLIMENT (Marqueu amb una X el que correspongui. Descriviu en
l’apartat inferior a la taula els resultats aconseguits)

OBJECTIUS
1- Creació d’una cançó infantil per difondre les característiques de la tortuga d’estany
2- Creació d’un espai web per el concurs
3- Creació d’una imatge pel concurs
4- Campanya de comunicació per donar a conèixer el concurs i la pàgina web
5- Entrega de premis participants i realització activitats finals

GRAU D’ASSOLIMENT
J
X
X
X

K

L

x
x

Descripció dels resultats:
1- Estem satisfets amb la cançó resultant, creiem que el missatge i la informació sobre la tortuga és clara; la melodia i el ritme també són els adequats tenint en
compte el públic objectiu i és fàcil de recordar, i la tornada se’t enganxa. També és un bon recurs per complementar els materials educatius dedicats a
l’educació no formal i d’educació infantil, i tant per nosaltres (Emys com resta d’entitats) a l’hora de fer tallers com per les escoles és útil i pot servir per
introduir el tema i treballar-lo de diferents maneres.
2- L’espai web del concurs, juntament amb el següent punt referent a la imatge, era visualment atractiu i, com la cançó, adequat a la temàtica i al públic. El
dissenyador va utilitzar uns colors, unes formes i va crear uns dibuixos molt divertits i agradables; els quals s’adaptaven els diferents formats (slide, imatge
paper, entorn web...). A més aquesta imatge, tot i ser la del concurs, a partir d’aquí també ens serveix a l’hora de fer altres materials destinats a aquest públic
més infantil i en el cas que altres entitats ho vulguin utilitzar.
3- La campanya de comunicació podria haver estat molt millor, ja que, tot i que ha servit per donar a conèixer la web i el concurs no ha donat els resultats
esperats en relació al nombre de participants al concurs. La difusió s’ha fet a través de Facebook (7 post i una promoció amb més de 9.000 persones
d’abast), Twitter i el Mailchimp de la Fundació Emys (total de butlletins específics enviats: 3 als 511 inscrits de seguidors de la Fundació i 2 a mitjans de
comunicació amb 44 persones de contacte). A més s’ha fet falca publicitària a RAC1, es va anar a presentar en un programa de la Cadena SER Girona el
passat 18 d’agost i s’ha publicat en els següents espais:
- Post a la pàgina web Viu la Terra, en data 25 de maig (http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2015/05/26/0001/-participa-al-concurs-quotuna-abracadaemystosaquot - http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2015/05/26/0001/-participa-al-concurs-quotuna-abracada-emystosaquot)
- Post a la web de Limnos, en data 25 de maig (http://www.limnos.org/participa-al-concurs-una-abracada-emystosa/)
- Post a la web del CILMA file://localhost/(http/::www.cilma.cat:agenda:concurs-una-abracada-emystosa:)
- Article del Diari El Punt Avui, en data 19 d’agost file://localhost/(http/::www.elpuntavui.cat:territori:article:11-mediambient:886792-concert-a-riudarenesen-benefici-de-les-tortugues.html) i també publicació a la seva agenda.
- Post a la web de Ràdio Banyoles, en data 3 de juny
file://localhost/(http/::www.radiobanyoles.cat:noticia.php%3Fid=12559&t=11+persones+han+participat+aquest+dissabte+a+un+nou+cens+de+tortugues+d%2527e
stany+de+Limnos)
- Publicació al butlletí setmanal Puntual de Joventut, Coordinació Territorial de Girona, en data 29 de maig
file://localhost/(http/::www.cangenis.cat:docs2:Puntual 290515.pdf)
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- A la Tribuna Selvatana, diari comarcal de la Selva, en data 24 de maig
file://localhost/(http/::www.tribunaselvatana.cat:CA:1107:noticies:%25E2%2580%258Bconcurs-una-abra%25C3%25A7ada-emystosa-per-promoure-elconeixement-de-la-tortuga-d%25E2%2580%2599estany.html)
- Al XXVIII Concurs de Dibuix de Riudarenes, en el qual es va atorgar a cada un dels participants (infants de 3 a 12 anys) un cd amb la cançó i un fullet
informatiu del projecte, l’adreça de la pàgina web i animant-los a participar en el concurs tenint en compte que quedaven pocs dies per tancar-lo. El dia del
concurs fou el 19 de setembre i hi varen participar un total de 34 infants.
4.- El nombre de visualitzacions dels vídeos participants ha estat de 225. I del fet per la Fundació el nombre de visualitzacions és de 459, tot i que a l’apartat web
del vídeo n’hi ha hagut 748.
5.- També es va fer arribar tota la informació del projecte i del concurs a les escoles i ampes dels municipis més propers (Sta. Coloma de Farners, Riudarenes,
Sils, Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva....)
6.- L’àudio de la cançó i la seva lletra s’han incorporat a l’aparta Materials educatius, Recursos interactius.
INDICADORS I AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ (inclogueu els que siguin més representatius d’aquells que s’identifiquen en la memòria inicial de sol·licitud.
Descriviu també les dificultats sorgides durant l’actuació)
1.- Arribar als 100 participants al concurs i a 20 vídeos publicats: En total s’han publicat 3 vídeos, amb un total de participants, inclosos els pares de 9
persones, 4 infants i 5 adults. Aquest va ser el resultat tot i l’esforç que es va fer en comunicació i en l’ampliació del període per participar.
2.- Augmentar el nombre de visites a la web www.tortugadestany.org en un 50%: El nombre de visites a l’apartat del concurs ha estat de 8.195, les quals
suposa una activitat per la pàgina molt superior al normal. La resta d’apartats de mitjana es mouen, des de la nova versió, entre les 200 i 800 visites.
3.- Realitzar tallers de premi amb un total de 150 persones: els tallers de premi, degut a la baixa participació s’han ofert a les famílies participants i per
compensar aquesta dedicació de cares al bon temps i com es va comentar es realitzaran tallers oberts perquè les persones interessades hi puguin participar. El
nombre de tallers ofertats serà fins a arribar al nombre de persones fixades.
En general, si tenim en compte els resultats esperats aquesta acció no han estat els esperats. No obstant això , com a conseqüència de la seva realització, ens
ha ajudat molt a donar visibilitat a la pàgina web principal i a que la gent, davant la curiositat, hi entres. La mostra és el nombre de visites als materials educatius
des de la posada en funcionament de la nova versió o el nombre de visites directes a l’apartat del concurs.
A més, la cançó realitzada per aquesta acció és una bona eina per sensibilitzar a la població i a l’hora com a complement dels materials educatius.

GRAU D’ASSOLIMENT
OBJECTIUS específics segons resultats acció
1- Fomentar la sensibilització envers la protecció de zones humides amb tortuga d’estany
2- Posar en valor els espais humits gestionats per a la conservació de la tortuga d’estany
3- Implicar a la població en la conservació de la tortuga d’estany i el seu hàbitat de forma activa a través de les accions de
voluntariat
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4- Consensuar els criteris de conservació de la tortuga d’estany i els seus hàbitats entre entitats ambientals dedicades a la
conservació d’aquesta espècie
5.- Ampliar i millorar els materials ja creats en la primera fase del projecte
6.- Promoure al màxim el projecte i els materials educatius creats
7.- Fomentar el pas del coneixement a l’acció a través del treball voluntari
*

X*
x
x
x

JUSTIFICACIÓ DE LES DIETES I DESPESES DE DESPLAÇAMENT ASSOCIADES A L’ACTUACIÓ (cal descriure la despesa de dietes en relació amb
l’actuació i incloure-hi el número de justificant de despesa per a cadascuna, que ha de coincidir amb el de la memòria de justificació econòmica. En cas d’utilitzar
vehicle propi, només es subvenciona aqueta despesa de manera excepcional, cal justificar aquest necessitat tal i com s’estableix a l’art 4 d) de l’Ordre
TES/244/2014, de 18 de juliol,).
Exemple: Desplaçament en cotxe al lloc de l’activitat del dia 27/4/2015. Núm. de justificant de despesa de l’entitat_________
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RECULL FOTOGRÀFIC (inclogueu fotografies referents a l’actuació. Podeu incloure-les en pàgines annexes a aquesta)
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ACTUACIÓ (inclogueu el títol i una descripció breu de l’actuació desenvolupada. Nombre màxim de caràcters: 1000)
Títol: Vídeo “Un cens de tortuga d’estany en 10 passos”
Objectiu: Ampliar el material educatiu audiovisual accessible “on-line”, especialment destinat arribar a nous segments de públic (Batxillerat, cicles
formatius, camps de treball, colònies, i voluntariat).
Descripció: S’ha elaborat un vídeo de format curt en el qual es recull la metodologia de mostreig de camp per a la realització de censos visuals de tortugues, així
com la caracterització dels hàbitats aquàtics on aquestes viuen, per tal de valorar la importància de la conservació de l’entorn per a l’espècie. Aquest material
didàctic complementa una de les activitats educatives relacionades amb el voluntariat ambiental: con realitzar un cens de tortuga. Ha estat concebut com una
ampliació del material divulgatiu on-line destinat a nous segments de públic.
L’actuació ha estat encarregada a una empresa externa especialitzada en la realització d’audiovisuals i amb experiència amb documentals relacionats amb el
medi ambient (24 imatges per segon). L’empresa externa ha realitzat diverses gravacions a l’exterior per tal de prendre imatges dels espais i de tortugues en
activitat a Riudarenes, l’Estany de Banyoles i el riu Ter, sovint amb la participació de voluntaris. La dificultat de prendre imatges de qualitat de tortugues ha obligat
a un esforç extra en la feina de camp per part de l’empresa. També s’ha aprofitat alguna de les activitats organitzades de voluntariat ambiental (16 i 30 de maig a
la zona de Can Morgat de Porqueres. El vídeo ha estat provat en un taller als camps de treball de Limnos i en el de la Fundació Emys durant l’estiu.
NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
Durant la gravació del vídeo han participat 4 voluntaris extres, i en els tallers per tal de realitzar una prova pilot, han estat involucrades 26 persones en el de
Limnos i 7 més en el la de la Fundació Emys.

ENTITAT/S RESPONSABLE/S (per a cadascuna de les entitats implicades, indicar les tasques realitzades pel personal de l’entitat (propi o autònom) i hores de
dedicació que justifiquin les retribucions de personal que s’imputen a l’actuació)
Limnos/Entitat sòcia
L’elaboració del guió i la coordinació de l’actuació ha anat a càrrec de personal propi de Limnos, que també ha mobilitzat algun voluntari per a fer d’extra en les
gravacions. En projecte hi havia dedicades 48 hores a tasques d’elaboració dels tallers de voluntariat, coordinació i guió del vídeo, per la qual cosa les tasques
corresponents a la realització del vídeo estan incorporades en aquesta partida que també inclou tasques d’altres actuacions.
El taller per a provar el material elaborat s’ha realitzat durant els camps de treball de Limnos al Pla de l’Estany el dia 10 de juliol i durant l’activitat de voluntariat
del 30 de maig (tot i que no hi havia encara una versió definitiva elaborada).
Un segon taller per a provar el material elaborat s’ha realitzat durant les trobades de voluntaris per a seguiments d’ambifis, 25 de maig.
ALTRES ENTITATS O ORGANISMES COL·LABORADORS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
Fundació Emys/Entitat promotora
- Coordinació amb Limnos per les gravacions, la temporalització i les accions (2h)
- Revisió del material per part dels tècnics del a Fundació del vídeo i retorn a Limnos (1h)
- Comunicació de l’acció als mitjans (2h)
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OBJECTIU/S RELACIONAT/S AMB L’ACTUACIÓ I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’ASSOLIMENT (Marqueu amb una X el que correspongui. Descriviu en
l’apartat inferior a la taula els resultats aconseguits)

OBJECTIUS
1- Vídeo resultant a nivell d’imatge
2- Vídeo resultant a nivell de contingut i informació transmesa
3.- Publicació del vídeo i obtenir un mínim de 100 visualitzacions.
2- Implementar 2 proves pilot del cens amb un mínim de 40 participants i obtenir-ne una valoració de 8 sobre 10.
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Descripció dels resultats:
1- El resultat a nivell d’imatge és molt satisfactori. La gravació està feta amb alta qualitat, té una bona estructura, amb un ritme i seqüències correctes. La
veu que dóna la informació és agradable i clara. En el vídeo apareix sovint la tortuga d’estany i s’esmenten clarament les característiques que la
defineixen, així com també la resta d’espècies de tortugues que també es poden trobar, tot diferenciant les autòctones de les invasores. Al llarg del vídeo
es veuen els espais on viu i per l’estat de la vegetació es veu l’època en què s’ha gravat, la qual coincideix amb la de més activitat. A més, els espais on
s’ha gravat formen part de les zones que gestionen cada una de les entitats involucrades en el projecte.
2- El contingut i la informació que es dóna és molt correcte i molt adequada al nivell del públic objectiu d’aquesta acció. Es dóna importància als censos i de
com s’han de fer, així com també l’actitud que s’ha de tenir a l’hora de dur-ne un a terme. El fet de que estigui marcat amb 10 passos també facilita
l’exposició i que sigui fàcil per els espectadors.
3- Serveix de material complementari al material educatiu adreçat al voluntariat i també és un material de suport a l’hora de fer accions durant camps de
treball i/o casals, entre d’altres. A més s’afegeix com a un recurs interactiu més, per tal de complementar els altres que teníem a la web, dels quals no n’hi
havia cap que fes referència als censos.
4- La difusió s’ha fet a través de diferents mitjans, els quals detallem a continuació:
a. Facebook Emys (1 post i una promoció amb més de 6.000 persones d’abast), Facebook Limnos (1 post)
b. Mailchimp de la Fundació Emys (total de butlletins específics enviats: 1 als 511 inscrits de seguidors de la Fundació i 1 a mitjans de comunicació
amb 44 persones de contacte). Tot i enviar-ho a diferents mitjans, no se’ns va publicar.
c. Post a la pàgina web de Fundació Emys i Limnos
5- Publicació del vídeo el 8/9/2015 i obtenció de 102 visualitzacions en data a 30/10/2015. La divulgació del vídeo es realitza a través d’una nota de premsa,
a la vegada que la notícia queda disponible al web de Limnos i el de tortugadestany.org, i a la vegada es distribueix entre el mailing de les dues entitats.
6- Prova pilot de Limnos amb la participació de 26 persones el 10 de juliol de 2015. Valoració positiva de 8,5 sobre 10.
7- Prova pilot de la Fundació Emys amb la participació de 7 persones el 25 de maig.
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INDICADORS I AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ (inclogueu els que siguin més representatius d’aquells que s’identifiquen en la memòria inicial de sol·licitud.
Descriviu també les dificultats sorgides durant l’actuació)
1. Acompliment del vídeo i dels seus objectius. El vídeo ha acomplert els seus objectius, convertint-se en una eina de difusió de l’estudi de la tortuga
d’estany. No s’ha assolit el número mínim previst de visualitzacions, probablement perquè es va penjar al web del 8 de setembre amb només pocs dies
per a la seva completa difusió(Veure objectius). Es preveu continuar amb la difusió del contingut del web i del projecte en els propers mesos.
2. Valoració de la prova pilot a Banyoles. La valoració de l’activitat pilot al Pla de l’Estany ha estat molt positiva amb una puntuació de 8,5 sobre 10.
L’eina ha permès als participants entendre com funcionava l’activitat, i és un bon complement en el cas de fer un cens en una zona amb poques
tortugues, o és difícil de veure-les. Els participants van demanar més informació sobre l’ecologia de l’espècie, però aquest no és l’objectiu del vídeo, que
bàsicament ha de ser una eina complementària a una activitat de camp sobre la tortuga d’estany.
3. Valoració de la prova pilot a Riudarenes. Els participants a la prova pilot de Riudarenes van valorar també positivament el vídeo amb un 8 sobre 10.
L’activitat va resultar molt útil i complementària en una zona on és més habitual observar tortugues d’estany que espècies exòtiques. Les basses amb
tortuga d’estany son bastant singulars a Riudarenes, petites i localitzades pel que el vídeo resulta un complement que dona una visió més àmplia que el
permet utilitzar-lo per censos en molts espais diferents. A la zona el més difícil es establir els punts de cens per a cada activitat, perquè cal desplaçar-se
bastant entre una bassa i l’altre

GRAU D’ASSOLIMENT
OBJECTIUS específics segons resultats acció
1- Fomentar la sensibilització envers la protecció de zones humides amb tortuga d’estany
2- Posar en valor els espais humits gestionats per a la conservació de la tortuga d’estany
3- Implicar a la població en la conservació de la tortuga d’estany i el seu hàbitat de forma activa a través de les accions de
voluntariat
4- Consensuar els criteris de conservació de la tortuga d’estany i els seus hàbitats entre entitats ambientals dedicades a la
conservació d’aquesta espècie
5.- Ampliar i millorar els materials ja creats en la primera fase del projecte
6.- Promoure al màxim el projecte i els materials educatius creats
7.- Fomentar el pas del coneixement a l’acció a través del treball voluntari
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JUSTIFICACIÓ DE LES DIETES I DESPESES DE DESPLAÇAMENT ASSOCIADES A L’ACTUACIÓ (cal descriure la despesa de dietes en relació amb
l’actuació i incloure-hi el número de justificant de despesa per a cadascuna, que ha de coincidir amb el de la memòria de justificació econòmica. En cas d’utilitzar
vehicle propi, només es subvenciona aqueta despesa de manera excepcional, cal justificar aquest necessitat tal i com s’estableix a l’art 4 d) de l’Ordre
TES/244/2014, de 18 de juliol,).
Desplaçament en cotxe al lloc de la gravació d’imatges per al vídeo a Riudarenes per part de Carles Feo el 22/5/2015. S’aprofita el mateix dia per a realitzat
despès de la gravació una reunió de coordinació amb el coordinador del projecte de la Fundació Emys. Núm. de justificant de despesa de l’entitat 11. Total
264,6km (despesa de 264,6x0,19= 50,27€)
Memòria d’execució del projecte
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RECULL FOTOGRÀFIC (inclogueu fotografies referents a l’actuació. Podeu incloure-les en pàgines annexes a aquesta)

Gravació del vídeo per part de 24 imatges per segon a Riudarenes

Realització de la prova pilot al Pla de l’Estany

Imatge de portada del vídeo elaborat.

Realització de prova pilot Riudarenes
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ACTUACIÓ (inclogueu el títol i una descripció breu de l’actuació desenvolupada. Nombre màxim de caràcters: 1000)
Títol: Joc de pistes interactiu
Objectiu: Crear una activitat educativa que permeti vincular els espais humits amb presència de tortuga d’estany amb els continguts educatius
creats de manera que allò virtual ampliï els coneixements adquirits de forma real i promogui l’acció conservacionista entre els més joves.
Descripció: El joc de pistes s’ha convertit en una aplicació mòbil a través del qual es combina el joc amb l’exposició de diferents conceptes relacionats amb la
tortuga d’estany, el seu hàbitat i la problemàtica que els envolta.
Per això s’ha contractat a una empresa externa especialitzada en la creació d’aplicacions mòbils. En un primer moment volíem realitzar tota l’actuació des de
Fundació Emys, però de seguida ens vàrem adonar de la complexitat del joc el qual teníem pensat i el que ens podria requerir en hores d’aprenentatge i
programació, el qual tot sumat no hauria donat els resultat que amb aquesta empresa hem tingut.

NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
En total les persones involucrades han estat quatre: el dissenyador, el programador del joc, el coordinador del projecte i un biòleg/educador ambiental.

ENTITAT/S RESPONSABLE/S (per a cadascuna de les entitats implicades, indicar les tasques realitzades pel personal de l’entitat (propi o autònom) i hores de
dedicació que justifiquin les retribucions de personal que s’imputen a l’actuació)
Fundació Emys/Entitat promotora
- Coordinador
Planificació i coordinació de l’actuació. (25h)
Cerca d’idees i consens amb la resta de l’equip de l’idea general del joc, estil disseny i contingut. Concreció de la proposta. Contacte amb empresa
especialitzada i reunions de coordinació per exposar proposta. (15h)
Creació del document en el qual es descrivia el joc, els apartats, la distribució, el nombre de preguntes, el funcionament... Aquest document serviria al
programador fer un primer prototip sobre paper. Presentació a la resta de membres de la Fundació i presentació al programador. (6h)
Revisió proposta prototip i retorn al programador. Nova presentació del prototip. Revisió i validació definitiva (3h)
Redacció del contingut del joc: textos, preguntes, pistes, instruccions, presentació entitats.... juntament amb el tècnic (6h)
Revisió i traspàs millores i retocs diferents versions del joc fins a la versió definitiva, juntament amb les proves sobre terreny (12h)
- Dissenyador: Reunió d’exposició idees i concreció demanda. Presentació primera proposta. Realització dels canvis un cop feta proposta. Segons
presentació i definitiva. Preparació de les indicacions d’estil i plantilles per aplicar-ho segons instruccions programador (25h)
- Programadora: Reunió exposició idees i concreció de la demanda. Presentació documents prototip. Realització de canvis un cop revisada primera
proposta. Segons presentació i definitiva. Aplicació de les indicacions i plantilles presentades pel dissenyador per tal de que el coordinador i pogués
treballar. (25h)
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ALTRES ENTITATS O ORGANISMES COL·LABORADORS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
Limnos/Entitat sòcia
- Revisió de l’estructura i del contingut del joc així com la versió definitiva (4h)
OBJECTIU/S RELACIONAT/S AMB L’ACTUACIÓ I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’ASSOLIMENT (Marqueu amb una X el que correspongui. Descriviu en
l’apartat inferior a la taula els resultats aconseguits)

OBJECTIUS
1- Joc interactiu i innovador per donar a conèixer la tortuga d’estany i els seushàbitat
2- Joc adaptat als interessos i motivacions del públic objectiu
3- App descarregable per diferents tipus de mòbil i tablets, fins i tot a través de la web.
4- App exportable a altres zones del territori i aplicable per altres entitats
5- Activitat realitzable amb monitoratge o sense i complementari als materials educatius
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Descripció dels resultats:
- El resultat d’aquesta actuació ha estat una joc en format aplicació mòbil que combina diferents metodologies per tal de que sigui una activitat
engrescadora per els més joves però també per a famílies i no tant joves. Les coses que el defineixen serien: una gincama (si no respons correctament la
primera pregunta no pots passar a la segona); geocaching (per trobar la següent pregunta i avançar en el joc t’has de moure i saber orientar); interactiu
(sempre s’ha d’interaccionar amb el mòbil); i en format “room escape” (tens un temps limitat per dur a terme el joc, un cop passat aquest temps si no has
resolt totes les preguntes i has arribat la punt final has de tornar a començar); educatiu (s’ha d’entendre la informació que se’t dóna sobre la tortuga
d’estany i els seus hàbitat per tal de poder respondre correctament les preguntes). Per tant, amb aquestes característiques el joc dóna molt de sí i ens
permet treballar una temàtica com és la d’aquest projecte a través del treball en equip, la competició, l’orientació, l’aprenentatge, les habilitats per utilitzar
el mòbil i veure que pot tenir altres utilitats, la captació d’interès envers el tema a través del joc. A més a nivell educatiu, a part del totes les competències
esmentades pot ser un bon recurs per posar en pràctica el que prèviament s’hagi treballat a l’aula amb els materials educatius o a través d’alguns tallers
realitzats per a les entitats. Finalment, el joc es pot adaptar fàcilment a diferents zones del territori amb un cost relativament baix, com també es pot
traduir fàcilment a altres llengües.
- El joc es podrà descarregar a la pàgina web de la tortuga d’estany però també per Android a GooglePlay i per iphone a través de l’AppStore.
- El joc es pot dur a terme amb monitoratge o sense. Només cal estar a la zona indicada en la qual hi haun cartell amb una breu presentació i el primer
codi QR. A partir d’aquí el joc el poden anar fent sols perquè els codis QR i tot lo necessari ja està instal·lat a la zona on es desenvolupa.
- De cares al mes de novembre ja tenim dues demandes per realitzar el joc acompanyats de monitoratge, 12 de novembre amb estudiants de l’Institut
Rubió i Tudurí de Barcelona i el 21 de novembre a un grup d’escoltes de l’AEiG Roca Guillera.
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INDICADORS I AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ (inclogueu els que siguin més representatius d’aquells que s’identifiquen en la memòria inicial de sol·licitud.
Descriviu també les dificultats sorgides durant l’actuació)
1.- Programar el joc i implementar-lo en les proves pilot programades a Can Moragues (Riudarenes) i l’estany de Banyoles: el joc està programat i està
disponible per dur-lo a terme a Riudarenes, aquest també s’ha implementat en proves pilot amb els tècnics de la Fundació abans de la versió definitiva. En un
primer moment pensàvem que implementar-lo a Banyoles seria més senzill i podria ser amb una sola app i amb una funció. No obstant això, hi ha hagut més
feina i en el moment de finalització del projecte aquest punt no estava acabat. Comptem que a principis de novembre estigui llest.
2.- Implementar les 4 proves pilot, amb un mínim de 40 participants, i obtenir-ne una primera avaluació de com a mínim un 8 sobre 10: Com a
conseqüència del punt anterior només s’han realitzat dues proves pilot a Riudarenes. Una amb voluntaris el 14 de setembre, en total 4 participants. I una altre
amb els monitors del camp de treball i el casal d’estiu, el 15 d’agost. En aquestes proves l’avaluació no va ser amb puntuació sinó amb detalls i comentaris per
acabar d’ajustar-la. No obstant això, la valoració era molt satisfactòria i valoraven molt bé l’experiència.
No hi ha cap dificultat a destacar, només esmentar a vegades la complexitat de fer coincidir en el temps i terminis els professionals que col·laboren en l’actuació,
com hem esmentat en anteriors punts.
GRAU D’ASSOLIMENT
OBJECTIUS específics segons resultats acció
1- Fomentar la sensibilització envers la protecció de zones humides amb tortuga d’estany
2- Posar en valor els espais humits gestionats per a la conservació de la tortuga d’estany
3- Implicar a la població en la conservació de la tortuga d’estany i el seu hàbitat de forma activa a través de les accions de
voluntariat
4- Consensuar els criteris de conservació de la tortuga d’estany i els seus hàbitats entre entitats ambientals dedicades a la
conservació d’aquesta espècie
5.- Ampliar i millorar els materials ja creats en la primera fase del projecte
6.- Promoure al màxim el projecte i els materials educatius creats
7.- Fomentar el pas del coneixement a l’acció a través del treball voluntari
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JUSTIFICACIÓ DE LES DIETES I DESPESES DE DESPLAÇAMENT ASSOCIADES A L’ACTUACIÓ (cal descriure la despesa de dietes en relació amb
l’actuació i incloure-hi el número de justificant de despesa per a cadascuna, que ha de coincidir amb el de la memòria de justificació econòmica. En cas d’utilitzar
vehicle propi, només es subvenciona aqueta despesa de manera excepcional, cal justificar aquest necessitat tal i com s’estableix a l’art 4 d) de l’Ordre
TES/244/2014, de 18 de juliol,).
Exemple: Desplaçament en cotxe al lloc de l’activitat del dia 27/4/2015. Núm. de justificant de despesa de l’entitat_________
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RECULL FOTOGRÀFIC (inclogueu fotografies referents a l’actuació. Podeu incloure-les en pàgines annexes a aquesta)
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ACTUACIÓ (inclogueu el títol i una descripció breu de l’actuació desenvolupada. Nombre màxim de caràcters: 1000)
Títol: Materials educatius per al turisme nacional
Objectiu: Promoure el coneixement i l’estima de la tortuga d’estany entre el turisme nacional.
Descripció: L’acció consistirà en la creació de materials educatius per a visites guiades destinades al turisme nacional i combinarà la informació
virtual amb la informació impresa. Els materials combinaran una versió per a turisme familiar i una altra per a ecoturistes adults.
A dia d’avui encara no s’ha començat a treballar en aquesta actuació, però en la revisió del materials existents ja es va tenir en compte que es
poguessin aprofitar per aquest punt.
NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
Les persones involucrades seran el coordinador del projecte i el biòleg/educador ambiental.

ENTITAT/S RESPONSABLE/S (per a cadascuna de les entitats implicades, indicar les tasques realitzades pel personal de l’entitat (propi o autònom) i hores de
dedicació que justifiquin les retribucions de personal que s’imputen a l’actuació)
Fundació Emys/Entitat promotora
- Coordinador projecte: Revisió materials educatius i incorporació de millores, tenint en compte i havent avaluat les activitats realitzades amb Ergosum
des de finals dels 2014 i primera part del 2015. (15h)
Redacció de fitxa de procediment de cada una de les activitats, en total dues, amb horari, contingut, nombre de participants, preu... (6h)
Cerca i contacte amb les cases rurals i altres establiments per donar-nos a conèixer i oferir les nostres activitats (6h)
Disseny del material de difusió per els establiments: cartells i díptics (3,5h)
- Tècnic Fundació: revisió dels materials (3h)
ALTRES ENTITATS O ORGANISMES COL·LABORADORS EN L’ACCIÓ (si s’escau)

OBJECTIU/S RELACIONAT/S AMB L’ACTUACIÓ I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’ASSOLIMENT (Marqueu amb una X el que correspongui. Descriviu en
l’apartat inferior a la taula els resultats aconseguits)

OBJECTIUS
1- Promoure el coneixement i l’estima de la tortuga d’estany entre el turisme nacional
2- Contactar amb les cases rurals i altres establiments del nostre entorn per donar a conèixer les activitats/tallers que oferim
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Descripció dels resultats:
1- S’ha contactat amb més de 10 cases rurals de la comarca per donar a conèixer la nostra tasca i les activitats que podem oferir als seus clients.
2- S’han creat dues fitxes d’activitats, una per conèixer la tortuga d’estany i l’altra per conèixer els estanys de Sils, ambdues enfocades tant per públic familiar com
per públic adult.
NDICADORS I AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ (inclogueu els que siguin més representatius d’aquells que s’identifiquen en la memòria inicial de sol·licitud.
Descriviu també les dificultats sorgides durant l’actuació)
1.- Contactar amb 10 cases de turisme rural i trobada amb el patronat de turisme Girona-Costa Brava: En total s’ha contactat amb 22 establiments. No s’ha pogut
realitzar la trobada amb el patronat de Turisme però si que s’ha contactat amb l’àrea de turisme del Consell Comarcal de la Selva per incloure les nostres
activitats en uns paquets turístics que promocionaran a través d’una agència. Aquest punt encara no està lligat, tenim una nova reunió a principis de novembre.
2.- Confecció de materials educatius i de difusió: S’han creat dues fitxes de les activitats i s’ha creat un cartell i un díptic informatiu per tal de que els establiments
ho puguin tenir.
3.- Realització de dues proves pilot amb un mínim de 20 participants amb una avaluació de, com a mínim, un 8 sobre 10: En aquest cas les proves pilot, amb els
canvis introduïts, han estat quan hem realitzat els tallers per Ergosum, en els quals segons les enquestes la valoració general dels participants ha estat molt bona.
El nombre de participants en aquests tallers ha estat de 18 persones, en el cas del taller de tortuga, i de 8 en el cas dels estanys de Sils.

GRAU D’ASSOLIMENT
OBJECTIUS específics segons resultats acció
1- Fomentar la sensibilització envers la protecció de zones humides amb tortuga d’estany
2- Posar en valor els espais humits gestionats per a la conservació de la tortuga d’estany
3- Implicar a la població en la conservació de la tortuga d’estany i el seu hàbitat de forma activa a través de les accions de
voluntariat
4- Consensuar els criteris de conservació de la tortuga d’estany i els seus hàbitats entre entitats ambientals dedicades a la
conservació d’aquesta espècie
5.- Ampliar i millorar els materials ja creats en la primera fase del projecte
6.- Promoure al màxim el projecte i els materials educatius creats
7.- Fomentar el pas del coneixement a l’acció a través del treball voluntari
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JUSTIFICACIÓ DE LES DIETES I DESPESES DE DESPLAÇAMENT ASSOCIADES A L’ACTUACIÓ (cal descriure la despesa de dietes en relació amb
l’actuació i incloure-hi el número de justificant de despesa per a cadascuna, que ha de coincidir amb el de la memòria de justificació econòmica. En cas d’utilitzar
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vehicle propi, només es subvenciona aqueta despesa de manera excepcional, cal justificar aquest necessitat tal i com s’estableix a l’art 4 d) de l’Ordre
TES/244/2014, de 18 de juliol,).
Exemple: Desplaçament en cotxe al lloc de l’activitat del dia 27/4/2015. Núm. de justificant de despesa de l’entitat_________

RECULL FOTOGRÀFIC (inclogueu fotografies referents a l’actuació. Podeu incloure-les en pàgines annexes a aquesta)
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ACTUACIÓ (inclogueu el títol i una descripció breu de l’actuació desenvolupada. Nombre màxim de caràcters: 1000)
Títol: Accions de voluntariat “Amics de la tortuga d’estany”
Objectiu: Implicar la ciutadania en el coneixement i la conservació dels ecosistemes aquàtics i la tortuga d’estany a partir del treball voluntari.
Descripció: L’actuació ha consistit en l’elaboració d’un programa d’activitats de voluntariat ambiental al Pla de l’Estany a la Selva. Les activitats han permès
desenvolupar els diferents materials educatius del projecte, així com portar a terme algunes de les fitxes d’activitats incloses en el material educatiu del voluntariat
disponible al web www.tortugadestany.org.
NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN L’ACCIÓ (si s’escau)

ENTITAT/S RESPONSABLE/S (per a cadascuna de les entitats implicades, indicar les tasques realitzades pel personal de l’entitat (propi o autònom) i hores de
dedicació que justifiquin les retribucions de personal que s’imputen a l’actuació)
Limnos és la responsable d’organitzar les activitats de voluntariat. En quant a hores de personal propi de l’entitat, s’han dedicat 50 hores als monitoratges tècnics
dels tallers educatius (Mans per tortugues, cens, camps i seguiments) i de la visita al CRT, i s’han dedicat 36 hores més al guiatge o suport d’activitats amb
monitors (Dia de l’Estany i Mans per Tortugues). També hi ha una part de les 48 h dedicades a la partida: “ Elaboració tallers voluntariat, coordinació i guió vídeo”
que inclou tota la feina del vídeo (Actuació 2).
ALTRES ENTITATS O ORGANISMES COL·LABORADORS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
Fundació Emys/Entitat promotora
- Tècnics: organització, coordinació i monitoratge de les activitats (35h)
Altres entitats han col·laborat també en l’organització de les activitats o hi ha donat suport en l’organització.
- La Fundació Catalunya-La Pedrera és la propietària dels terrenys on s’han alliberat les tortugues el 16/5/2015, pel que va participar en l’organització de
l’acte i van portat també part del seu voluntariat.
- El Consorci de l’Estany és l’entitat que gestiona l’espai natural i les llacunes de Can Morgat també. Limnos té signat un conveni de voluntariat amb el
Consorci que regula les activitats realitzades per Limnos dins l’espai natural.
- El CRT (Centre de reproducció de tortugues de l’Albera) ha cedit gratuïtament 5 exemplars criats en captivitat per a la realització de l’activitat del
16/5/2015.
- La xarxa de voluntariat ambiental va donar difusió a l’activitat del 30 de maig que estava inclosa dins la setmana del Voluntariat Ambiental.
- L’Escola de Natura de Banyoles ha organitzat les activitats del Dia de l’estany conjuntament amb Limnos en un altre projecte educatiu subvencionat per la
Generalitat de Catalunya (Naturalment Esport a l’Estany). El taller de tortugues celebrat per Limnos era una activitat complementària a la resta d’activitats
del Dia de l’Estany, i no ha estat inclosa com a activitat de Limnos en aquest altre projecte per evitar duplicitats de justificants i activitats.
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OBJECTIU/S RELACIONAT/S AMB L’ACTUACIÓ I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’ASSOLIMENT (Marqueu amb una X el que correspongui. Descriviu en
l’apartat inferior a la taula els resultats aconseguits)

OBJECTIUS
1- Implicar la ciutadania en el coneixement i la conservació dels ecosistemes aquàtics i la tortuga d’estany a partir del treball
voluntari
2- Implementar les millores dels materials educatius relacionats amb el voluntariat
3- Realització d’un mínim de 5 tallers de voluntariat ambiental amb la participació de 100 persones

GRAU D’ASSOLIMENT
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Descripció dels resultats:
1- La millora dels materials educatius relacionats amb el voluntariat han permès aplicar-les en la construcció de trampes, en els censos visuals (inclou proves
pilot del vídeo actuació 2), en l’alliberament d’exemplars, en el seguiment d’exemplars radiomarcats i en els tallers de retallables.
2- La realització dels tallers ambientals, més alguna altra intervenció amb voluntariat, han mobilitzat més de 353 persones, algunes amb una participació
puntual, i altres repetint a diverses d’elles, aconseguint crear un grup de treball mínim de voluntaris formats (5-10 persones) sobre la tortuga d’estany entre les
dues entitats. A continuació presentem detalladament les activitats realitzades juntament amb el nombre de persones que hi han participat:
a. 30/03/2015. Activitat de voluntariat de Fundació Emys per la creació de trampes per poder fer el seguiment de la tortuga d’estany durant els mesos
d’abril i maig. Els joves participants eren dels municipis de Riudarenes, Riudellots de la Selva i Vilobí d’Onyar.
b. 09/05/2015. Activitat de voluntariat de Fundació Emys. Exposició de la problemàtica entorn la tortuga d’estany i el seu hàbitat. Tot seguit, neteja d’un
rec moliner per recuperar-lo com a connector biològic.
c.

16/5/2015. Activitat “Mans per Tortugues” a Can Morgat. Porqueres. Activitat que va consistir en la realització diverses accions de voluntariat
simultàniament: construcció de 4 trampes de tortuga, revisió de trampes, realització d’un cens visual de tortugues i finalment un alliberament de 5
exemplars a la llacuna de l’Aulina. Organitza Limnos, CRT, Fundació Catalunya La Pedrera i el Consorci de l’Estany. Dos exemplars han estat
identificats amb un emissor per a seguir-los amb un receptor i una antena i veure els seus moviments.

d. 30/5/2015. Cens i seguiment de tortugues a l’Estany de Banyoles. Es realitza un cens de tortugues a l’Estany i es farà un seguiment amb les
tortugues marcades amb radioemissors. Organitza Limnos amb la col·laboració del Consorci de l’Estany. Dins la setmana del voluntariat ambiental
promocionada per la XVAC – Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
e. 10 i 17 de juliol. Camps de treball. Es realitzen dues activitats de seguiment de tortugues a la zona de Can Morgat dels exemplars radiomarcats amb
emissors, també es prova el vídeo de com fer un cens de tortugues. Es localitzen a la zona i es fa una descripció del seu hàbitat i del seu
comportament al llarg dels dos dies.
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f.

18/7/2015. Visita al centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera,, en el marc del projecte educatiu de la tortuga d’estany: les tortugues alliberades
a l’Estany han estat criades en aquest centre.

g. 25/05/2015 Seguiments i revisió estat de les basses i altres indrets amb presència de tortuga d’estany a càrrec de voluntaris de la Fundació però amb
perfil més tècnic (2 ambientòlegs, 1 biòleg) juntament amb tècnics de la Fundació.
h. 1 al 30 de setembre. Seguiment de les tortugues d’estany marcades amb un radioemissor. Un grup de voluntaris amics de les tortugues han anat fent
sortides setmanals per a localitzar les tortugues d’estany marcades amb un emissor, identificar el punt sobre un mapa i descriure l’habitat.
i.

29/9/2015. Taller divulgatiu sobre la tortuga d’estany en el marc del Dia de l’Estany a Banyoles. Més de 150 persones (famílies i sobretot nens)
passen a retallar i pintar uns retallables sobre la tortuga d’estany, També a veure el sistema de seguiment de les tortugues i una mostra d’unes
trampes per a tortuga.

j.

Durant cap de setmana de 11 i 12 de juliol i 19 i 20 d’agost servei a càrrec de les unitats del AEiG de St. Narcís i Roca Guillera a canvi de l’estada a
Can Moragues. Als dos grups se’ls hi va explicar la Fundació Emys i les tasques que realitzàvem entorn a la conservació de la tortuga d’estany.
Ambdós grups varen ajudar amb la tasca de neteja del rec moliner.

k.

Del 2 al 16 d’agost. Camp de treball amb 24 joves, 4 monitors i 3 voluntaris, a part dels tècnics. De la feina tècnica es varen destinar 60 hores a la
neteja del rec moliner per la recuperació d’aquest espai com a connector.

Data

Activitat

Nombre monitors

Nombre de persones

30/03/2015

Creació de trampes

4

16

09/05/2015

Exposició estat tortuga d’estany i el seu
hàbitat. Neteja per la recuperació de reg
moliner

2

15

16/5/2015

Mans per tortugues

4

50

25/05/2015

Seguiment i revisió estat basses i altres
espais

2

3

30/5/15

Cens i seguiment de tortugues a Can Morgat

3

12

10 i 17 de juliol

Camps de treball

1

26

18/7/2015

Visita al CRT

1

24

Del 2 al 16
d’agost

Camp de treball

7

24

11 i 12 juliol i 19
i 20 setembre

Neteja per la recuperació de reg moliner

2

28

1 a 30/9/2015

Seguiment tortuga d’estany

2

5

29/9/2015

Taller tortuga d’estany Dia de l’Estany

5

150
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INDICADORS I AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ (inclogueu els que siguin més representatius d’aquells que s’identifiquen en la memòria inicial de sol·licitud.
Descriviu també les dificultats sorgides durant l’actuació)
Algunes de les visites han permès realitzar una enquesta als participants. Aquesta només ha estat possible a l’activitat de “Mans per tortugues” del dia 16/5/2015,
la visita al CRT del 18/7/2015 i els camps de treball. L’activitat més ben valorada va ser la visita al CRT que va permetre veure tortugues al natural i gaudir de les
completes explicacions dels responsables d’aquest centre. L’activitat de Mans per tortugues també ha estat positivament valorada, no només pels participants,
sinó pels organitzadors. La complexa tasca de dinamitzar 50 persones amb la realització d’activitats simultànies (censos, construcció de trampes, seguiment, ...)
va ser ben resolta tal com van manifestar els participants, la majoria de fora de la comarca i que no coneixien l’espai.
Els camps de treball de Limnos i Fundació Emys han esdevingut, tant el 2014 com el 2015, molt ben valorats pels participants dels camps de treball de
Catalunya, fet que ens omple d’energia per seguir incorporant activitats relacionades amb la tortuga d’estany dins les tasques tècniques dels camps de treball
enfocats bàsicament a la conservació de la natura i al seguiment de la biodiversitat.
Finalment, comentar que les tasques de voluntariat són molt agraïdes i una feina molt útil per difondre la nostra tasca i el nostre missatge. En aquestes activitats
hi participa gent motivada i amb interès, dins d’un context en el qual la teoria més la pràctica s’uneixen i esdevé un espai d’aprenentatge i a l’hora de servei molt
important. A més, els participants poden palpar els resultats o bé sentir-se’n partícips i per les entitats és un cop de mà i també una motivació per arribar a assolir
totes les accions per seguir endavant amb la nostra tasca.

GRAU D’ASSOLIMENT
OBJECTIUS específics segons resultats acció
1- Fomentar la sensibilització envers la protecció de zones humides amb tortuga d’estany
2- Posar en valor els espais humits gestionats per a la conservació de la tortuga d’estany
3- Implicar a la població en la conservació de la tortuga d’estany i el seu hàbitat de forma activa a través de les accions de
voluntariat
4- Consensuar els criteris de conservació de la tortuga d’estany i els seus hàbitats entre entitats ambientals dedicades a la
conservació d’aquesta espècie
5.- Ampliar i millorar els materials ja creats en la primera fase del projecte
6.- Promoure al màxim el projecte i els materials educatius creats
7.- Fomentar el pas del coneixement a l’acció a través del treball voluntari
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JUSTIFICACIÓ DE LES DIETES I DESPESES DE DESPLAÇAMENT ASSOCIADES A L’ACTUACIÓ (cal descriure la despesa de dietes en relació amb
l’actuació i incloure-hi el número de justificant de despesa per a cadascuna, que ha de coincidir amb el de la memòria de justificació econòmica. En cas d’utilitzar
vehicle propi, només es subvenciona aqueta despesa de manera excepcional, cal justificar aquest necessitat tal i com s’estableix a l’art 4 d) de l’Ordre
TES/244/2014, de 18 de juliol,).
Desplaçament en cotxe al Centre de Reproducció de tortugues de Garriguella el 14/5/2015 (95.6 km anada i tornada) per a recollir els 5 exemplars de tortuga
d’estany alliberats en l’activitat del 16/5/2015. Núm. de justificant de despesa de l’entitat 11.
Desplaçament en cotxe al Centre de Reproducció de tortugues de Garriguella durant la visita guiada del 18/07/2015 (95.6 km anada i tornada) per a acompanyar
els voluntaris ambiental de Limnos i la Fundació Emys en la visita a les instal·lacions. Núm. de justificant de despesa de l’entitat 11.
Desplaçament tècnics en cotxe per les diferents activitats de voluntariat. Total 243km (despesa de 243,19=46,17€) Núm. de justificant de despesa de l’entitat part
34 i part 35
Desplaçament monitors de suport a les diferents activitats. Total 154km (despesa de 154x0,19=29,26€). Núm. justificant despesa de l’entitat part 35 i part 36.
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RECULL FOTOGRÀFIC (inclogueu fotografies referents a l’actuació. Podeu incloure-les en pàgines annexes a aquesta)

Cartell i imatge de l’alliberament de tortugues
del 16/5/2015 a Can Morgat.
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Construcció de trampes i introducció a
l’alliberament de tortugues d’estany el 16/5/2015

Nens construint trampes i una de les tortugues
alliberades el 16/5/2015.

37

Cens
de
tortugues
i
seguiments
de
radioemissors el 30/5/2015 a Can Morgat durant
la Setmana del Voluntariat ambiental.

Radio seguiment de les tortugues en els camps
de treball a Can Morgat el 10/7/2015

Cartell Sortida al CRT de Garriguella el 18/7/15.

Sortida al CRT de Garriguella el 18/7/15.

Taller del Dia de l’Estany 29/9/2015

Taller del Dia de l’Estany 29/9/2015
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Taller del Dia de l’Estany 29/9/2015

Taller del Dia de l’Estany 29/9/2015

Taller trampes Fundació Emys 30/03/2015

Neteja rec grup de joves camp de treball agost
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ACTUACIÓ (inclogueu el títol i una descripció breu de l’actuació desenvolupada. Nombre màxim de caràcters: 1000)
Títol: Apartat de micromecenatge “Apadrina una tortuga”
Objectiu: Donar visibilitat a la problemàtica que afecta les zones humides i, en especial, a la tortuga d’estany i promoure la implicació ciutadana a
través de campanyes de micromecenatge.
Obtenir recursos econòmics per a les tasques de gestió dels espais humits on habita la tortuga d’estany.
Descripció: S’ha creat un espai específic dins la web www.tortugadestany.org per recollir donacions a través de l’apadrinament de tortugues o basses per tal de
destinar-les a accions de conservació i gestió de la tortuga d’estany a Catalunya.
L’espai a la web ja està creat, amb tot el contingut i disseny, també està en funcionament el formulari per fer els apadrinaments. En aquest formulari es pot escollir
si es vol apadrinar una tortuga i/o un bassa i en quin espai es vol apadrinar. A més a més, el formulari et dóna la opció de decidir quants apadrinaments vols fer,
en un mateix procés es poden arribar apadrinar diverses tortugues i/p basses.
Actualment, ja s’ha contactat amb totes les entitats membres del projecte i s’ha signat el conveni per aquest punt en concret amb Limnos, Fundació Catalunya la
Pedrera, Consorci de l’Estany d’Ivars i Centre de Reproducció de Tortugues.
NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
En aquest cas hi ha programador web, coordinador projecte, tècnics Fundació i resta d’entitats participants al projecte.
ENTITAT/S RESPONSABLE/S (per a cadascuna de les entitats implicades, indicar les tasques realitzades pel personal de l’entitat (propi o autònom) i hores de
dedicació que justifiquin les retribucions de personal que s’imputen a l’actuació)
Fundació Emys/Entitat promotora
- Coordinador
Planificació i coordinació de l’actuació. Contacte amb les diferents entitats. Materials difusió. (22h)
Cerca d’idees i consens amb la resta de l’equip de l’idea general de l’apartat, el contingut i estructura. Concreció de la proposta. Contacte amb
programador i reunions de coordinació per exposar proposta. (10h)
Creació del contingut, apartats formulari, funcionament....Proposta de preus pels apadrinament i procediment a seguir a partir del moment que hi ha
un apadrinament (contacte amb el padrí, obsequi,...). (20h)
Preparació i programació de la plataforma PayPal vinculada al formulari per tal de gestionar les donacions., segons la base presentada per la
programador (20h)
Redacció del conveni per presentar a la resta d’entitats. Presentació i seguiment (5h)
Revisió final de l’apartat i realització de diferents proves d’un apadrinament per verificar el seu funcionament (3h)
- Programadora: Reunió exposició idees i concreció de la demanda. Presentació document estructura i contingut, així com estructura formulari.
Realització de canvis un cop revisada primera proposta. Segons presentació i definitiva. (20h)
ALTRES ENTITATS O ORGANISMES COL·LABORADORS EN L’ACCIÓ (si s’escau)
Limnos/Entitat sòcia
- Revisió del contingut i de l’apartat, juntament amb una prova del procés d’apadrinament per validar el funcionament del qüestionari en la fase de
proves. (1,5h)
- - Col·laboració amb la coordinació del projecte d’apadrinament amb entitats implicades, el CRT i el Consorci de l’Estany (5h)
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OBJECTIU/S RELACIONAT/S AMB L’ACTUACIÓ I VALORACIÓ DEL SEU GRAU D’ASSOLIMENT (Marqueu amb una X el que correspongui. Descriviu en
l’apartat inferior a la taula els resultats aconseguits)

OBJECTIUS

GRAU D’ASSOLIMENT
J

K

L

1- Estructura i contingut web apartat apadrina
X
2- Donar visibilitat a la problemàtica que afecta les zones humides i, en especial, a la tortuga d’estany
X
3- Promoure la implicació de la ciutadania a través de campanyes de micromecenatge

X

4- Obtenir recursos econòmics per a les tasques de gestió dels espais humits on habita la tortuga d’estany

x

Descripció dels resultats:
1.- A la web ja està disponible un apartat de micromecenatge a través del qual podrem aconseguir un suport per les entitats a l’hora de dur a terme
accions. L’apartat té una estructura senzilla, seguint l’estil i imatge de la resta de la web. El contingut és breu i molt clar, per tal de que engrescar a la
persona que fa el gest de visitar la pàgina i aquest apartat en concret. A més a més, des de la mateixa pantalla, a part dels motius per apadrinar i tot el
que comporta, es pot realitzar tot el procés d’apadrinament, sense haver de canviar de pestanyes.
El padrí/na pot escollir si apadrina una tortuga per 25€ o bé tota una bassa, pot triar el nombre de tortugues o basses i finalment de quin lloc. Això últim
és el que ens permet saber els recursos dels apadrinaments a quina entitat van.
El sistema de pagament és a través de Paypal i està pensat de tal manera que la donació per l’apadrinament es renovarà automàticament excepte que el
padrí/padrina manifesti al contrari. Aquest uns dies abans, rebrà un correu informant-lo per tal de que si es vol donar de baixa ho pugui fer.
2.- Amb aquesta acció s’ha enfortit el vincle amb la resta d’entitats per tal de seguir treballant plegades en aquesta línia i provar una nova línia de
finançament de les accions destinades a la tortuga d’estany més enllà del suport que actualment ja rebem.
INDICADORS I AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ (inclogueu els que siguin més representatius d’aquells que s’identifiquen en la memòria inicial de sol·licitud.
Descriviu també les dificultats sorgides durant l’actuació)
1.- Signar els acords amb totes les entitats membres de la xarxa i publicar l’espai de micromecenatge: El conveni s’ha signat amb les següents entitats
Limnos, Fundació Catalunya la Pedrera, Consorci de l’Estany d’Ivars i Centre de Reproducció de Tortugues; amb les quals cobrim la major part del territori en el
qual hi ha presència de tortuga d’estany i amb les que estan fent accions de conservació. I l’espai de micromecenatge està publicat i en funcionament.
2.- Arribar a les 300 visites mensuals a setembre de 2015 i 1000€ captats en aquesta data: A l’aparta d’apadrinament en el darrer mes de setembre que és
quan ha estat en marxa l’apartat hi ha hagut 432 visites, les quals creiem que han estat a través de les visites realitzades per la difusió de les altres accions.
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Esperem que durant el mes d’octubre i endavant es mantinguin i augmentin. El nombre d’euros recaptats i apadrinaments ha estat zero. Això és deu a que part de
setembre el formulari només estava en fase de prova perquè no hi havia els convenis firmats i havíem d’acabar d’enllestir el sistema de pagament per Paypal. No
obstant això, les persones que varen intentar realitzar un apadrinament (4), se’ls hi varen recollir les dades igualment per informar-los un cop l’aplicatiu estigues
en marxa. Un altre motiu de la manca d’apadrinament és que no se’n ha fet difusió encara. La campanya està preparada (notes de premsa, post al Facebook etc.)
però no està iniciada. Es començarà el mes de novembre per tal de captar gent de cares a finals d’any, en el qual volem aprofitar l’esperit que es respira perquè
la gent s’anima a apadrinar com a manera de fer a la societat i a ell mateix un regal.

GRAU D’ASSOLIMENT
OBJECTIUS específics segons resultats acció
1- Fomentar la sensibilització envers la protecció de zones humides amb tortuga d’estany
2- Posar en valor els espais humits gestionats per a la conservació de la tortuga d’estany
3- Implicar a la població en la conservació de la tortuga d’estany i el seu hàbitat de forma activa a través de les accions de
voluntariat
4- Consensuar els criteris de conservació de la tortuga d’estany i els seus hàbitats entre entitats ambientals dedicades a la
conservació d’aquesta espècie
5.- Ampliar i millorar els materials ja creats en la primera fase del projecte
6.- Promoure al màxim el projecte i els materials educatius creats
7.- Fomentar el pas del coneixement a l’acció a través del treball voluntari

J
x
x
x

K

L

x
x
x
x

JUSTIFICACIÓ DE LES DIETES I DESPESES DE DESPLAÇAMENT ASSOCIADES A L’ACTUACIÓ (cal descriure la despesa de dietes en relació amb
l’actuació i incloure-hi el número de justificant de despesa per a cadascuna, que ha de coincidir amb el de la memòria de justificació econòmica. En cas d’utilitzar
vehicle propi, només es subvenciona aqueta despesa de manera excepcional, cal justificar aquest necessitat tal i com s’estableix a l’art 4 d) de l’Ordre
TES/244/2014, de 18 de juliol,).
- Desplaçament en cotxe al CRT de Garriguella, de coordinador projecte, el dia 2/09/2015. Objectiu acordar el conveni de col·laboració entre el CRT i Fundació
Emys pel projecte d’apadrinament. Total 78,2km (despesa de 78,2x0,19=14,85€) Núm. de justificant de despesa de l’entitat 34.
- Desplaçament en cotxe a Garriguella per part de Carles Feo, el 2/9/2015. Objectiu acordar el conveni de col·laboració entre el CRT i Fundació Emys pel projecte
d’apadrinament. Nº de justificant de despesa de l’entitat 11.
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RECULL FOTOGRÀFIC (inclogueu fotografies referents a l’actuació. Podeu incloure-les en pàgines annexes a aquesta)
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CAPITOL 3. VALORACIÓ GLOBAL DEL PROJECTE

IMPACTES DEL PROJECTE EN LA CIUTADANIA
Nombre total de participants en les actuacions del projecte: 444 participants a les accions in situ i 16.134 online.
Nombre de participants classificats per tipologies:
- Personal entitats (Fundació Emys i Limnos): 6
- Professionals: 4
- Voluntaris vinculats a les entiats (FE i Limnos): 40
- Entitats (CRT, Fundació Catalunya la Pedrera, Caus...): 6
- Voluntaris: 390
- Visualitzadors vídeos:
- Facebook: 15.000 persones abast en les promocions
- Visites pàgina web: materials educatius 348 i 20620 consultes de pàgines (no visitants únics)
Valoració de l’impacte del projecte a Internet i en les xarxes socials (nombre d’entrades al web del projecte, nombre de seguidors als comptes de
Twitter/Facebook/altres vinculats al projecte, nombre de piulades al Twitter del projecte, etc.)
Fundació Emys:
-

Pàgina de Facebook de la Fundació Emys té 919 seguidors i el perfil té 443 amistats.

-

Al Twitter tenim 583 seguidors i de piulades sobre el projecte n’hem comptabilitzat 22.

-

Pàgina web amb 5 notes de premsa publicades en relació al projecte.

- Enviament de butlletins amb informació del projecte a 511 subscriptors interessats en la Fundació i 44 de contactes de mitjans de comunicació.
Limnos:
-

Pàgina de Limnos al facebook té 1008 seguidors. Durant el projecte Limnos ha hagut de generar la nova pàgina de l’entitat, abans estàvem com a
persona física, i s’ha perdut tot el contingut anterior a aquesta data.

-

Twitter de Limnos amb 343 seguidors. 20 twets sobre el projecte o el butlletí electrònic.

-

Butlletí mensual de Limnos amb informació del projecte a través del sistema de mailchimp amb 304 subscriptors i un percentatge d’obertura dels correus
del 27 % dels subscriptors de mitjana.

-

Blog de wordpress de Limnos amb 13 entrades relacionades amb el projecte, especialment de les activitats de voluntariat, el vídeo i el concurs.

Altres impactes del projecte sobre la ciutadania:
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Aparició de la revista de Limnos:”La Llúdriga” Núm 90. Amb una tirada de 500 exemplars.
Atenció: Amb la justificació no s’adjunta cap cd amb els materials perquè tots es poden trobar a la pàgina web www.tortugadestany.org.
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IMPACTES DEL PROJECTE SOBRE EL MEDI AMBIENT (descriviu els avenços o millores produïdes en el medi ambient a partir de les actuacions del projecte)
Un cop finalitzades les diferents accions del projecte, amb els membres de la Fundació i Limnos que hi han estat implicats, en relació a l’impacte sobre el medi
ambient hem conclòs que:
Amb les diferents accions, amb major i menor grau, s’ha realitzat una sensibilització de la societat, amb la qual a través de les diferents metodologies es dóna a
les persones que en són partícips una visió de l’estat de la tortuga i els seu hàbitat, però també adquireix un altre punt de mira sobre el seu entorn, la importància
de l’espècie i la seva funció, i quin ha de ser la seva actitud per tal de contribuir en la seva conservació, com en la rellevància de la tasca que fan les entitats
ambientals.
S’està aconseguint que la tortuga d’estany esdevingui una espècie emblema dels espais aquàtics dels àmbits d’actuació de les dues entitats. El coneixement de
l’espècie és més gran, també ho és la importància de la protecció del seu hàbitat, i cada cop més, de l’impacte de les espècies exòtiques de tortugues. És també
en aquest punt on les campanyes educatives amb la tortuga d’estany han servit per fer arribar també el missatge de l’amenaça d’aquestes espècies invasores, i
incidir sobre la problemàtica amb aquelles persones que tenen aquestes tortugues a les seves cases.
En el cas de les accions de voluntariat (tallers, accions diverses, sinèrgies amb altres entitats, camp de treball...) és on veiem que la conscienciació és major,
degut principalment perquè en aquests casos s’uneixen teoria i pràctica, a part d’un coneixement real de l’entorn.
Els voluntaris es senten partícips i veuen l’impacte de les seves accions, fent-se seva la tasca i amb la necessitat de contribuir a la causa. Juntament amb això,
ens serveix a les entitats per ampliar el nostre teixit i/o mantenir-lo; a part de ser aquestes accions també molt engrescadores per nosaltres.
I per l’entorn, en la majoria de casos, les accions i contribueixen directament ja que s’hi actua directament a través de neteges, recuperacions, seguiments,
manteniments, entre d’altres.
(És en aquests casos on s’han fet intervencions directes sobre el medi. Es poden trobar recollides a l’apartat de l’acció 6).
Un altre punt clau, que indirectament podria suposar un molt bon suport és la implementació d’un apartat de micromecenatge per millorar el finançament de les
accions de recerca i gestió. Aquest tipus de finançament pot donar una estabilitat a les entitats i la opció d’ampliar les seves accions, les quals repercuteixen
directament amb el medi. Això sí, cal donar-li un bon impuls i expandir-ho arreu del territori perquè acabi sent una realitat i una font d’ingressos per les entitats.
Finalment, i com a punt innovador, valorem positivament la implantació d’un tipus d’app com la del joc i al realització de la cançó, com a noves formes d’arribar a
altres públics.
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VALORAR LA POSSIBLE CONTINUÏTAT DEL PROJECTE
Es considera que aquesta és la segona fase d’un projecte de 3 fases. En l’avaluació final s’han manifestat les línies a seguir de cares a una propera edició, les
qual són:
-

Tot i l’impuls i seguiment de l’ús dels materials educatius que anem realitzant, amb els tallers i altres vies, creiem important consolidar la implementació
dels materials educatius en els centres d’ensenyament com a tema a tractar en cursos concrets. Creiem que el nombre de materials i recursos oferts, és
molt complet i pot donar molt de sí.
Faltaria implementar l’app del joc interactiu a la resta d’espais gestionats per altres entitats. Creiem que és un recurs innovador que cal ser compartit un
cop la inversió inicial s’ha fet.
Fer una campanya de difusió i impuls de la plataforma d’apadrinament de forma conjunta. Tot i que els convenis estiguin signats, fer que totes les entitats
se la sentin seva, pugui esdevenir un espai de referència i pugui crear una potent xarxa de padrins.
Existeixen encara altres nínxols de la població on poder incidir en la sensibilització pel medi ambient utilitzant la tortuga d’estany com a bandera. A tall
d’exemple la creació d’un cap-gros d’una tortuga que s’incorporés al bestiari de cap grossos de la faràndula dels pobres de la zona podria ser una altre
eina per fer de l’espècie una icona pels nens de cara a la conservació del medi ambient.
Un altre tema per a destinar-hi recursos seria en la de potenciar convenis amb entitats d’educació formal i no formal per a la realització d’accions de
conservació amb les entitats de forma anual i planificada. Aquests convenis ens permetrien mantenir dues coses, el nombre d’actuacions sobre l’entorn,
per una banda; i un nombre estable de participants, per l’altra.
En relació a l’ecoturisme ens caldria seguir treballant-hi, els establiments reben una gran i variada oferta d’activitats amb les quals hem de competir. Això
vol dir, anar-se renovant i oferint coses atractives i d’interès. A part també, d’intentar crear activitats gratuïtes i adaptables a diferents punts com podria
ser, la ruta de la tortuga d’estany. Similar amb el que s’ha fet amb el joc interactiu.
Finalment, creiem molt interessant explotar les campanyes de sensibilització d’impacte i/o campanyes d’incidència, les quals transmeten el missatge de
tal manera que arriba a molta població i hi deixa pòsit. Sobre la taula han sortit propostes com fer un Bioblitz 24h, recuperar la gimcama Sobreterreny,
entre d’altres.
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CAPÍTOL 4. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT
Cal descriure i justificar els conceptes que es computen a despeses de funcionament del projecte (telèfon, aigua, llum, lloguer de locals, etc.).
FUNDACIÓ EMYS
Justificant nº 39: Assegurança responsabilitat civil 12/03/2015
LIMNOS
Limnos ha incorporat a aquesta partida les despeses corresponents a l’assegurança col·lectiva dels voluntaris ambientals de l’entitat corresponent als mesos
durant el qual el projecte ha estat en marxa (gener a setembre).
També s’ha incorporat tres factures de material de papereria i bricolatge variat per a la realització de tallers i pel funcionament ordinari de les tasques de
administració i gestió de l’entitat.
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