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Rius en família
Enguany Associació Hàbitats i Associació Mediambiental la Sínia del Gaià desenvolupem un projecte 
d’educació ambiental que impulsa el voluntariat en família als ecosistemes fluvials. El projecte, a més, refor-
ça les iniciatives de custòdia del territori que totes dues entitats duen a terme en els espais fluvials escollits, 
afavorint la participació de nous col·lectius en aquestes iniciatives.

El voluntariat en família representa una oportunitat extraordinària per la transmissió de valors intergeneracionals des del compro-
mís, el treball col·laboratiu i l’experiència directa, a la vegada que fomenta la cohesió social i permet l’accés al medi natural des 
de l’educació en el lleure.

Les característiques dels ecosistemes fluvials són molt atractives i interessants per al treball en família. Als diferents hàbitats viuen 
nombroses espècies de flora i fauna, moltes de les quals són fàcils de trobar i reconèixer. A més del valor ambiental, apleguen molt 
de significat històric i cultural, ja que el desenvolupament de poblacions humanes ha estat lligat a la presència de rius i rieres. Tot 
això fa que la major part de les famílies tinguin algun espai fluvial proper a la seva residència i que siguin espais per on la majo-
ria de la gent gaudeix passejant.

Les entitats que impulsen el projecte fa anys que treballen amb famílies, ja que és un col·lectiu fonamental a l’hora d’impulsar la sen-
sibilització envers els espais fluvials. Fruït d’aquesta experiència, el projecte vol recollir les claus que afavoreixen aquest tipus de 
voluntariat i impulsar nous materials i metodologies pedagògiques. Durant la primavera s’han realitzat activitats de descoberta de 
trams fluvials molt diferents, analitzant l’estat de salut i fent propostes d’acció voluntària. A la tardor, gràcies a aquests idees, es fa-
ran activitats directes de millora amb les famílies participants. L’oportunitat de treballar en aliança i les diferències entre els trams 
escollits estan enriquint molt el projecte. A continuació us presentem els primers resultats obtinguts.

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL 
LA SÍNIA AL TORRENT DE SALOMÓ

El dissabte 16 de febrer vam realitzar un activitat de descoberta del 
torrent de Salomó amb famílies de les poblacions properes, com Salo-
mó, Vespella de Gaià, la Riera de Gaià o Altafulla. Per sorpresa de 
moltes famílies el torrent manté unes basses aïllades amb aigua durant 
gairebé tot l’any que permeten que algunes espècies puguin viure-hi de 
forma permanent, com la tortuga de rierol ( ). Durant 
la descoberta les famílies van observar que el bosc de ribera no està 
consolidat i això dificulta que hi niïn algunes espècies d’ocells. De cara 
a la tardor es proposa construir i col·locar caixes nius per facilitar que 
el ocells insectívors puguin trobar espais on fer el niu i reproduir-se.

ASSOCIACIÓ HÀBITATS AL RIU 
CONGOST A LA FONT D’EN PINÓS

El dissabte 23 de març famílies del Vallès Oriental i Osona ens aplegàvem 
a la Font d’en Pinós per estudiar un tram alt del riu Congost a Aiguafreda. 
El moment més emocionant va ser pescar dos barbs autòctons (Barbus 

meridionalis), però el més interessant va ser descobrir l’entorn de la font. 
Fa un any la font estava totalment coberta per vegetació i ara, gràcies al 
treball dels voluntaris de l’Associació Martinet i de l’Associació de Veïns 
de la Font d’en Pinós, s’ha recuperat la font i un safareig. A pesar del 
canvi espectacular de l’entorn, les famílies han descobert que encara hi 
ha moltes coses per millorar a les riberes i han decidit que a la tardor 
realitzaran una activitat de recuperació de la vegetació de ribera per tal 
de millorar la cobertura vegetal.

EXPERIÈNCIA 1

EXPERIÈNCIA 2
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ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL 
LA SÍNIA A LA RESCLOSA 
DE LA RIERA DE GAIÀ

El dissabte 8 de juny vam realitzar una activitat d’educació ambiental 
amb famílies de l’Esplai Campiquipugui de la Riera de Gaià, amb qui 
des de fa molts anys col·laborem estretament i amb qui impulsem dife-
rents projectes de conservació en aquest tram del Gaià. La resclosa ha 
alterat el curs normal del riu, però alhora ha creat unes característiques 
especials que han permès mantenir uns punts d’aigua permanents que 
acullen una gran diversitat. En una bassa permanent sota la resclosa 
s’han realitzat diferents estudis de fauna i ha servit com a punt expe-
rimental per reintroduir espècies com el barb cua-roig (Barbus haasi), 
que en el passat era present a tot el riu i ara ho és només al curs alt i 
mig. També cal destacar la presència de la tortuga de rierol, que va 
ser la protagonista de la jornada. Totes les famílies vam decidir que 

intentarem millorar l’hàbitat de la tortuga de rierol a través del restabliment de flora helòfita.

ASSOCIACIÓ HÀBITATS 
AL RIU TENES A BIGUES I RIELLS

El dissabte 13 d’abril famílies de Bigues i Riells i d’altres punts de Ca-
talunya ens vam reunir al Parc de la Resclosa de Bigues per estudiar un 
tram del curs alt del riu Tenes. A les famílies els va agradar molt conèixer 
una llegenda sobre l’origen dels rius que formen la conca del Besòs i 
unes surgències d’aigües subterrànies que segons la llegenda provenen 
de la riera d’Avencó d’Aiguafreda i originen un fenomen de moviment 
de l’aigua conegut com les “barbotes”. Vam aprendre que la resclosa és 
un impacte important en el tram, però ha donat lloc a un petit aiguamoll 
de boga i canyís que ha esdevingut un refugi molt valuós per a les aus, 
que hi nidifiquen o descanses durant les seves travessies migratòries. A 
través d’un joc vam conèixer altres impactes en el tram, descobrint que 
hi ha diverses espècies exòtiques i algunes d’invasores que desplacen les 

autòctones. Ni el més petits ni els grans sabien que el lligabosc japonès n’és una! Al final del matí vam decidir que a la 
tardor volem controlar l’impacte de la flora invasora i substituir-la per algunes espècies autòctones.

ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL 
LA SÍNIA A LA DESEMBOCADURA 
DEL RIU GAIÀ

El dissabte 11 de maig vam realitzar una activitat amb famílies de 
l’Associació de Mares i Pares Tecletes de Tarragona que ens va permetre 
estudiar un tram del curs baix del riu Gaià, a l’espai natural protegit de la 
desembocadura. Aquest tram va sorprendre als més petits perquè no sem-
bla el típic riu on l’aigua va per una única llera. En aquest punt l’aigua es 
distribueix en diferents zones formant uns aiguamolls. El bosc de ribera és 
molt important en aquest tram. Amb la voluntat de millorar la biodiversitat 
d’aquest bosc i aprofitant que el nivell freàtic és proper a la superfície, 
vam decidir que a la tardor farem una reforestació amb planta autòctona 
i pròpia d’aquest espai.
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