Recull de premsa de l’Institut Català
d’Ornitologia.
Primer semestre de 2011

Gener:
• 05/01/11. RADIO: Onda Rambla. Tema: la mortalitat d'ocells a Arkansas, les
seves possibles causes i casos similars. Intervenció d'uns 3 minuts.
• 05/01/11. Diari EL PERIODICO Tema: la mortalitat d'ocells a Arkansas, les
seves possibles causes i casos similars.
http://m.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/20110106/misterios-cas-dels-ocellsmorts/652106.shtml
• 08/01/11. RADIO: Catalunya Informació i Catalunya Ràdio (notícia repetida
als informatius). Tema: la mortalitat d'ocells a Arkansas, les seves possibles causes i
casos similars. Intervenció d'uns 2 minuts.
• 09/01/11. RADIO: Cope-Barcelona. Tema: la mortalitat d'ocells a Arkansas, les
seves possibles causes i casos similars. Intervenció d'uns 3 minuts.
• 22/01/11 RADIO. RAC 1. Tema: Per què els coloms mouen el cap quan
caminen? Intervenció d'uns 10 minuts
• 04/01/11 AGÈNCIA EFEverde. Tema: inauguració del portal ECCO.cat El
portal on line de l’agència EFE penja una notícia generada directament a través de
la nota de premsa publicada al web del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya
(link http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/una-web-divulga-el-impactodel-cambio-climatico-y-sus-efectos-en-las-aves/%28language%29/esl-ES )
• 06/01/11 DIARI LA MAÑANA. Tema: inauguració del portal ECCO.cat “Una
web explica el impacto del cambio climàtico en las aves” (1 pàgina).
• 07/01/11 DIARI REGIÓ 7. Tema: inauguració del portal ECCO.cat “El CTFC
treballa en un projecte per divulgar l’impacte del canvi climàtic” (1 columna). La notícia es va
penjar al portal digital del diari fins el dia 12 de gener.
• 10/01/11 RAC1 (El Món de RAC1) Tema: inauguració del portal ECCO.cat.
Notícia de 30seg. Emesa a les 7h del matí dins el programa el Món de RAC1.
• 14/01/11 DIARI AVUI. Tema: inauguració del portal ECCO.cat. “Ocells amenaçats
pel canvi climàtic” (1 pàgina). (link http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/15ciencia/356442-ocells-amenacats-pel-canvi-climatic.html)
• 14/01/11 DIARI EL PUNT. Tema: inauguració del portal ECCO.cat “Ocells
amenaçats pel canvi climàtic” (1 pàgina). (link http://www.elpunt.cat/noticia/article/2societat/15-ciencia/356442-ocells-amenacats-pel-canvi-climatic.html )
• 17/01/11 Butlletí electrònic Escoles Verdes. Tema: inauguració del portal
ECCO.cat (link http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/bev/butlletiev37.htm )
• 29/01/11 REGIÓ 7 Tema: inauguració del portal ECCO.cat “ Fauna de la
Catalunya Central (119)” (revista dominical). (1 pàgina).

Durant el mes de gener el portal www.ecco.cat va tenir ressò als següents webs:
• www.ornitologia.org Web oficial de l’Institut Català d’Ornitologia
• www.ctf.cat Web oficial del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
• www.xtec.cat Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya
• www.gencat.cat/portal/site/canviclimatic Web oficial de l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
• www.coamb.cat Web oficial del Collegi d’Ambientòlegs de Catalunya
• www.cienciasambientales.com Portal de professionals de les ciències ambientals a
Espanya.
• www.mitmanlleu.org Web oficial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (Museu Industrial del Ter)
• www.custodiaterritori.org Web oficial de la Xarxa de Custòdia del Territori
• http://biodiversitylandscapeecologylab.blogspot.com Blog específic d’estudis de
biodiversitat i paisatge
• www.factorco2.com: Portal d’empreses del sector ambiental
• www.troposfera.org Portal de difusió de continguts medioambientals,
principalment de qualitat del aire y contaminació atmosfèrica.
• www.lamalla.cat Portal de notícies
• www.huubs.cat Portal de notícies
• www.efeverde.com Plataforma global de periodisme medioambiental de
l’Agència EFE
• www.xarxanet.org Portal de la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya (servei
català del voluntariat de la Generalitat de Catalunya)
• www.sostenible.cat revista electrònica de la xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat
• www.jornal.cat revista diari digital d'economia domèstica.
• www.canviclimaticibiodiversitat.cat Portal web de l’itinerari educatiu sobre canvi
climàtic i biodiversitat.
• Butlletí Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya
.
Febrer
• 01/02/11. RADIO El Part de Llobregat.Tema: Els lloros i cotorres del delta del
Llobregat. Intervenció d'uns 7 minuts.
• 02/02/11 WEB http://www.xct.cat/news/ca_ES/2011/02/02/0002/web-del-mesefectes-del-canvi-climatic-en-els-ocells-i-els-seus-habitats . La xarxa de custòdia
del territori nomena al portal www.ecco.cat com a web del mes de febrer (es
reben 30 visites en una setmana).
• 09/02/11. TELEVISIÓ: Barcelona Televisió (BTV). Tema: Els lloros i cotorres
de Barcelona. Intervenció d'uns 4 minuts.
• 22/02/11 Diari EL PUNT. Tema: recuperació de la població d’oreneta cuablanca
amb nius artificials a l’ajuntament de Sant Adrià del Besòs. “A punt per rebre les
orenetes” (1 pàgina) (link http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5societat/373546-a-punt-per-rebre-les-orenetes.html)
• 22/02/11 Diari AVUI. Tema: recuperació de la població d’oreneta cuablanca amb
nius artificials a l’ajuntament de Sant Adrià del Besòs. “A punt per rebre les orenetes” (1
pàgina) (link http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/373546-apunt-per-rebre-les-orenetes.html)

Març
•
•

23/03/11. Diaris AVUI i EL PUNT 23.11.09. Els Pardals van de baixa. Notícia
extensa basada en el report SOCC 9 i els seus resultats.
24/03/11. TELEVISIÓ: Viladecans Televisió. Tema: L’Ajuntament signa un
conveni amb L’Institut Català d’Ornitologia. Intervenció d’uns 5 minuts.
www.viladecanstv.tv/video/11665

Maig
•

•

19/05/11. Diari LA VANGUARDIA. Tema: Publicació de l’Atles dels ocells de
Catalunya a l’hivern 2006-2009. “Aves de altos vuelos.La recuperación de humedales retiene
más aves en inverno en Catalunya” (1 pàgina) (link
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110519/54156660706/larecuperacion-de-humedales-retiene-mas-aves-en-invierno-en-catalunya.html )
20/05/11 Diari AVUI. Tema: Publicació de l’Atles dels ocells de Catalunya a
l’hivern 2006-2009. “Catalunya acull cada hivern 65 milions d’ocells” (1 pàgina) (link
http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/15-ciencia/413619-catalunya-acullcada-hivern-65-milions-docells.html )

Juny
•
•

•

05/06/11. COM RADIO. Tema: Els ocells i el dia Mundial del Medi Ambient.
Intervenció d'uns 3 minuts.
09/06/11. BARCELONA TELEVISIÓ. Tema: Els ocells i el dia Mundial del
Medi Ambient. Intervenció de l'ICO d'un minut.
http://www.btvnoticies.cat/2011/06/05/el-zoo-celebra-el-dia-mundial-del-mediambient/#None
11/06/11 Diari EL PERIÓDICO Tema: Publicació de l’Atles dels ocells de
Catalunya a l’hivern 2006-2009 “La bíblia de los pàjaros”. 1 pàgina (link
http://epreader.elperiodico.com/APPS_GetPlayerZSEO.aspx?pro_id=000000000000-0000-0000-000000000001&fecha=20110611&idioma=0&doc_id=42dd5635d563-45c0-9c78-8e5aff8a6877 ).

