D’una o altra manera, estem relacionats amb els rius
i la seva conservació.
El Projecte Rius ens ofereix la possibilitat d’aproparvos al riu d’una manera pràctica i educativa.
Coneixent els rius i les activitats que s’hi duen a
terme i engegant accions per a protegir-los i millorarlos podrem enfortir els vincles entre les persones i el
medi ambient.
Projecte rius ens dóna les eines per participar i per
treballar en xarxa.
Un cop hem recollit les dades del nostre tram de riu,
omplim el full resum que ens proporcionem i l’enviarlo al Projecte Rius a través d’una aplicació web. Amb
totes les dades, projecte rius elabora l’Informe Anual
sobre l’estat del nostres rius.
Què és el Projecte Rius?
El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació
Hàbitats, una entitat sense afany de lucre que, des
del 1997, treballa per apropar les persones als rius i
les rieres.
El Projecte Rius basa la seva tasca en tres pilars
fonamentals:
• En la importància de l’educació ambiental per
conèixer millor els ecosistemes aquàtics.

• En la constància del treball amb voluntaris i
voluntàries que es fan responsables d’un tram
de riu a l’àmbit local.
• En el foment de la participació ciutadana com a
eina fonamental que ens condueix cap a una
societat més sensibilitzada i capacitada per
emprendre accions de protecció i millora
d’aquests ecosistemes.
Per això els seus objectius principals són:
✔ Promoure l’apropament i la vinculació de la
població a l’entorn fluvial.
✔ Estimular i potenciar el voluntariat ambiental en
relació amb el coneixement, el gaudi, la conservació
i la millora dels rius i de l’entorn natural en general.
✔ Apropar el mètode científic a la ciutadania com a
eina per analitzar i conèixer l’estat dels rius.
✔ Fomentar la creació de xarxes de voluntariat
ambiental a l’entorn de les conques fluvials, i
promoure una visió integral de les condicions
ambientals, socials i culturals dels nostres rius.
✔ Facilitar la creació d’iniciatives de participació
ciutadana en la presa de decisions i la intervenció al
voltant del riu.
✔ Vehicular estratègies de custòdia del territori
vinculades a la millora dels espais fluvials.

ESTRUCTURA I FASES DEL PROJECTE RIUS
L’estructura de funcionament del Projecte Rius es
mostra a continuació:
1. La inspecció de trams de riu, per conèixer-los
millor i valorar-ne l’estat de salut mitjançant una
metodologia científica.
2. L’adopció de rius, per desenvolupar un projecte
complet de protecció i millora del riu i el seu entorn.
3. Les xarxes de conca, per agrupar els interessos
de diferents grups de voluntaris i promoure una visió
integral dels espais fluvials.
4. La coordinació dels Projectes Rius de diferents
territoris i països.

