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PROJECTE

SÈPIA
Neix amb l'ànim de millorar les

condicions de reproducció dels

cefalòpodes i repoblar-ne les

aigües de l'Empordà.



www.projectesepia.com

QUI SOM
TEAM

El projecte sèpia

és impulsat per

dues persones, tot

i que també hi ha

un gran ventall de

col·laboradors. I

entre tots ho em

fet possible BORIS WEITZMANN ISAAC MOYA



www.yourwebsite.com

OBJECTIUS
MEDI AMBIENT

Recuperem la població de sèpies

i calamars.

ECONOMIA LOCAL

DIVULGACIÓ

Impulsem la pesca sostenible.

El mar com a rebost.

TURISME

Creem un producte diferenciat.



COM HO FEM?
RECUPEREM ELS

OUS DE SÈPIA I DE CALAMAR

Els pescadors artesanals recuperen els ous de sèpia i calamar 

que han quedat amarrats a les seves xarxes. Els porten a port, 

on hi ha un viver específic per acumular aquest ous. 

Després, es treuen a mar obert dins d’unes incubadores. Els ous

de les sèpies i calamars acaben la seva maduració i eclosionen 

donant juvenils completament normals. 

Els ous que abans es perdien, ara son un guany net per a la 

població de la badia. La zona on s’instal·len les incubadores es 

senyalitza com un art de pesca. Es un lloc de cria i es un lloc

sensible que necessita tranquil·litat. Cal evitar les visites i 

sobretot la pesca.



COM HO FEM?
INSTAL·LEM LÍNIES

DE SEPIERES

Es lliguen unes branques als fons del mar empordanès, per 

tal que les sèpies i calamar hi amarrin els ous. Aquí tenen

un lloc segur per madurar fins que eclosionen. Els juvenils

de sèpia es queden un temps a l’abric de les branques on

troben aliment i protecció. 

S’instal·len línies de sepieres visitables a poca fondària per 

que els banyistes puguin conèixer les sèpies en una 

experiència directa.



COM HO FEM?
DIVULGEM

Fem xerrades i vídeos per divulgar el concepte de que 

“EL MAR ES EL NOSTRE REBOST I HEM DE CUIDAR-LO”. 

Fem visites i alliberaments de juvenils per explicar el 

projecte.



COM HO FEM?
PRODUCTE TURÍSTIC

Instal·lem sepieres visitables dintre de la zona de 

bany de Sant Martí d’Empúries (l’Escala) i la platja

de l’Estartit perquè els banyistes puguin tenir una 

experiencia directa.

Volem donar un valor afegit a un producte pesquer

obtingut de manera tradicional i sostenible, per part de 

pescadors artesanals compromisos i  responsables. 

Creem un producte turístic diferenciat de qualitat i de 

kilòmetre cero que permet conservar una pesca 

tradicional i fer actuacions per millorar el medi ambient.



PREMSA

EL PUNT AVUI 19/05/2018

El Projecte Sèpia aposta pels dos 

sistemes provats

EMPORDÀ  19/05/2018

Col·loquen dos quilòmetres de 

sepieres entre l'Escala i l'Estartit

2018

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
http://www.cataloniatoday.cat/article/1396041-el-projecte-sepia-aposta-pels-dos-sistemes-provats.html
http://www.emporda.info/comarca/2018/05/19/colloquen-dos-quilometres-sepieres-lescala/394193.html


PREMSA

LA VANGUARDIA 30/07/2017

PUNT AVUI 11/05/2017

El projecte Sèpia centra l'esforç

en les incubadores 

DIARI DE GIRONA 11/05/2017

El Projecte Sèpia multiplica les 

incubadores per sis i recull

464.000 ous

EMPORDÀ 10/05/2017

El Projecte Sèpia incorpora unes 

jornades de gastronomia a 

l'Escala per al juny

Visitar una sepiera, una alternativa 

al turismo masificado en la Costa 

Brava 

DIARI ARA 23/04/2017

Branques al fons del mar perquè

la sèpia es reprodueixi millor

DIARI DE GIRONA 19/07/2017

Reomplir el «rebost» de sèpies

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1139465-el-projecte-sepia-centra-l-esforc-en-les-incubadores.html
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2017/05/11/projecte-sepia-multiplica-incubadores-sis/845571.html
http://www.emporda.info/comarca/2017/05/10/projecte-sepia-incorpora-jornades-gastronomiques/354775.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
https://www.ara.cat/societat/Branques-perque-sepia-reprodueixi-millor_0_1783621621.html
http://www.diaridegirona.cat/estiu/2017/07/19/reomplir-rebost/857502.html


PREMSA

NACIÓ DIGITAL 10/05/2017

El projecte per recuperar la sèpia i 

el calamar a l'Empordà recull

464.000 ous

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/130838/projecte/recuperar/sepia/calamar/emporda/recull/464000/ous


TELEVISIÓ

CANAL 10 18/05/2018

Presentació de la tercera fase del 

Projecte Sèpia

TV COSTA BRAVA   17/04/2018

El projecte Sèpia torna a estar en marxa

2018

http://www.canal10.cat/video/15997-presentaci-de-la-tercera-fase-del-projecte-s-pia
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
http://www.tvcostabrava.com/nuria-cucharero/medi-ambient/natura/el-projecte-sepia-torna-a-estar-en-marxa


TELEVISIÓ

INFORMATIU RTVE  1/08/2017

14’57’’

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linfo

rmatiu/linformatiu-01-08-2017/4144188/

TELEDIARIO TVE  1/08/2017

34’32’’

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/teled

iario-21-horas-01-08-17/4144922/

DIVENDRES TV3 20/06/2017

28’

El projecte Sèpia centra l'esforç en les 

incubadores 

PAIS KM. 0    04/09/2017

http://el9nou.cat/video/que-es-el-

projecte-sepia/

CANAL 10     07/07/2017

Donació al Projecte Sèpia

2017

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-01-08-2017/4144188/
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-01-08-17/4144922/
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1139465-el-projecte-sepia-centra-l-esforc-en-les-incubadores.html
http://el9nou.cat/video/que-es-el-projecte-sepia/
http://www.canal10.cat/video/14853-donaci-al-projecte-s-pia


TELEVISIÓ

CANAL 10   05/06/2017

Avui engeguen les Jornades

gastronòmiques de la sèpia

CANAL 10 05/06/2017

L'Aquarium de Barcelona 

col·labora amb el Projecte Sèpia

CANAL 10 EMPORDÀ  05/06/2017

El Projecte Sèpia presenta la 

segona fase del programa

CANAL 10     09/06/2017

Bona resposta a les Primeres Jornades

de la sèpia

TV COSTA BRAVA 14/06/2017

Es venen a l'Estartit les primeres sèpies

amb el segell de qualitat del Projecte Sèpia

http://www.canal10.cat/video/14740-avui-engeguen-les-jornades-gastron-miques-de-la-s-pia
http://www.canal10.cat/video/14741-l-aquarium-de-barcelona-col-labora-amb-el-projecte-s-pia
http://www.canal10.cat/video/14739-el-projecte-s-pia-presenta-la-segona-fase-del-programa
http://www.canal10.cat/video/14760-bona-resposta-a-les-primeres-jornades-de-la-s-pia
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
https://tvcostabrava.xiptv.cat/l-informatiu-costa-brava/capitol/es-venen-a-l-estartit-les-primeres-sepies-amb-el-segell-de-qualitat-del-projecte-sepia


TELEVISIÓ

CANAL 10   05/06/2017

Avui engeguen les Jornades

gastronòmiques de la sèpia

CANAL 10    12/05/2017

El Projecte Sèpia augmenta el nombre 

d'incubadores aquest 2017 

CANAL 10 05/06/2017

L'Aquarium de Barcelona 

col·labora amb el Projecte Sèpia

TELENOTÍCIES COMARQUES 10/05/2017

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-

comarques/exit-de-les-incubadores-que-permeten-

recuperar-la-poblacio-de-sepia-i-

calamar/video/5666495/

TV COSTA BRAVA 21/03/2017

Verkami per aconseguir 5.000 euros pel

Projecte Sèpia

NOTÍCIES 3/24   17/05/2017

Espectacle de la naturalesa: La 

reproducció de les sèpies

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
http://www.canal10.cat/video/14740-avui-engeguen-les-jornades-gastron-miques-de-la-s-pia
http://www.canal10.cat/video/14653-el-projecte-s-pia-augmenta-el-nombre-d-incubadores-aquest-2017
http://www.canal10.cat/video/14741-l-aquarium-de-barcelona-col-labora-amb-el-projecte-s-pia
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/exit-de-les-incubadores-que-permeten-recuperar-la-poblacio-de-sepia-i-calamar/video/5666495/
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
https://tvcostabrava.xiptv.cat/l-informatiu-costa-brava/capitol/verkami-per-aconseguir-5-000-euros-pel-projecte-sepia
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/espectacle-de-la-naturalesa-la-reproduccio-de-les-sepies/video/5601478/


RÀDIO

SER GIRONA   10/05/2017

Més incubadores per ajudar a la 

supervivència de la sèpia i el calamar 

RÀDIO CAPITAL   11/05/2017

Bons resultats del projecte per recuperar 

la sèpia i el calamar a l’Empordà

CATALUNTA RADIO  04/10/2017

Projecte sèpia, garantir-ne el futur

RAC 1   06/01/2018

17’

Projecte sèpia, garantir-ne el futur

EMPORDÀ 10/05/2017

El Projecte Sèpia incorpora unes 

jornades de gastronomia a 

l'Escala per al juny

TV3 L’EFECTE PAPALLONA  01/11/2016

Tornem espècies al mar, el Projecte Sèpia

a Girona

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/10/radio_girona/1494420747_270746.html?ssm=tw
https://www.radiocapital.cat/bons-resultats-del-projecte-per-recuperar-la-sepia-i-el-calamar-a-lemporda/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-primer-sector/projecte-sepia-garantir-ne-el-futur/audio/976822/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-primer-sector/projecte-sepia-garantir-ne-el-futur/audio/976822/
http://www.emporda.info/comarca/2017/05/10/projecte-sepia-incorpora-jornades-gastronomiques/354775.html
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lefecte-papallona/tornem-especies-al-mar-el-projecte-sepia-a-girona/audio/938687/


RÀDIO
CATALUNYA RADIO  11/04/2016

"El primer sector": Recuperar la 

pesca de la sèpia i el calamar

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/programa/el-primer-sector-recuperar-la-pesca-de-la-sepia-i-el-calamar/audio/917056/


SPONSORS


