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Projecte Rius: unim rius i persones! 
El Projecte Rius  és una iniciativa de l’Associació Hàbitats que té com a 
objectiu principal estimular la participació activa  de la societat en la 
conservació i millora dels nostres rius. El project e fomenta l’apropament 
de la gent al riu i permet conèixer com són i com f uncionen aquests 
ecosistemes, els organismes que hi podem trobar, la  seva importància 
ambiental i social, així com els problemes que pate ixen i què podem fer 
per a millorar-los. 

En aquest sentit, el Projecte Rius basa la seva activitat sobre tres grans pilars sense 
els quals la iniciativa no tindria sentit: l’educació ambiental, el voluntariat i la 
participació ciutadana afavorint un treball en xarxa. El Projecte també fa especial 
èmfasi en l’aplicació del mètode científic com a eina de treball. 

Els grups de voluntaris del Projecte Rius fan la inspecció de rius , un seguiment 
dues vegades a l’any (primavera i tardor) d’un tram de 500 metres de riu que ells 
mateixos escullen. El seguiment inclou un control dels paràmetres físics i químics del 
riu (cabal, velocitat de l’aigua, amplada del tram, fondària, tipus de llera, pH, nitrats …) 
i dels biològics (animals que s’hi troben, plantes, estat del bosc de ribera), així com 
detectar possibles alteracions que es donin en algun dels paràmetres o en tot el tram 
del riu (abocaments, contaminació de l’aigua, sequera…). El material i la formació 
necessaris per a dur a terme aquesta tasca són facilitats pel Projecte Rius, que també 
s’encarrega d’elaborar un Informe Anual amb totes les dades recollides. 

Una segona fase d’implicació i de participació en el Projecte Rius és l’adopció d’un 
tram de riu . Els grups amb unes majors inquietuds i capacitats, i que volen adquirir 
un nivell més alt de compromís, adopten el seu tram de riu i hi realitzen actuacions 
(neteges, recuperacions de camins, activitats, plantades d’arbres…) destinades a la 
seva millora. 

A més a més de tot això, al llarg de l’any s’organitzen diferents activitats per als grups 
de voluntaris del Projecte, com poden ser les xerrades i sortides formatives, la Trobada 
Anual de Grups, els tallers per a escolars i les sortides naturalistes. 
 
Per a més informació pots consultar la nostra pàgina web www.projecterius.org, 
o contactar amb nosaltres per telèfon (93. 421 32 16) o bé per correu electrònic 
a info@projecterius.org. 


