QUÈ ÉS EL PROJECTE RIUS?
http://www.projecterius.cat/
El Projecte Rius és una iniciativa desenvolupada per l'Associació Hàbitats amb
l'objectiu principal d'estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l’apropament de les persones al riu i
permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els
problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los.
El Projecte Rius és obert a tothom, qualsevol persona o col·lectiu hi és benvingut, tingui o no coneixements previs sobre els rius.
Els grups interessats en el projecte podeu participar de diverses formes i a distints nivells d’implicació.

COM HI PODEM PARTICIPAR?
La inspecció de trams de riu
Els grups de voluntaris/es es comprometen a realitzar dues inspeccions anuals a un tram de riu de 500 metres que ells mateixos han escollit i que, normalment, és proper al lloc on resideixen. Es realitza mitjançant una metodologia científica i serveix per valorar l’estat de salut del riu.
http://www.projecterius.cat/pdf/Projecte-Rius-manual-inspeccio-2015.pdf

L ́adopció de rius
Els grups que desitgin comprometre’s més activament amb el tram de riu on realitzen inspeccions poden ‘adoptar-lo’ i iniciar així un projecte de custòdia del territori,
amb l’objectiu de conservar i millorar de forma més exhaustiva i decidida el riu i el
seu entorn. L’Associació Hàbitats pot assessorar-vos però ha de ser el mateix centre
qui demani els permisos necessaris a l’ajuntament pertinent.
Exemple d’actuacions que s’han fet en diferents projectes d’adopció són: la recuperació de camins, plantació d’arbres de bosc de ribera, neteges de riberes, construcció de passeres, creació d’itineraris senyalitzats, restauració de basses, passejades i tallers d'educació i sensibilització ambiental
Independentment de l’actuació que trieu l’Associació Hàbitats organitza activitats formatives per capacitar els educadors/
res en les diferents modalitats de participació i dóna assessorament continu.

Associació Habitats
voluntariat@associaciohabitats.cat
Telèfon: 93 421 32 16
Quan hi contacteu Indiqueu que sou un esplai que pertanyeu a la FCE.

