FORMULARI INICIAL D’INICIATIVES DE CUSTODIA FLUVIAL
QUÈ CAL TENIR EN COMPTE QUAN ADOPTEM UN TRAM DE RIU I VOLEM INICIAR-HI
ACCIONS PER TAL DE PRESERVAR-LO?
Per tal de conèixer les característiques del grup i de l’espai on voleu actuar, així com també
valorar com us podem ajudar, us demanem si us plau que respongueu les següents
qüestions:
1. On volem actuar? (indiqueu el nom, situació geogràfica, coordenades UTM de i
extensió de l’espai fluvial)
2. Quins valors (culturals i ambientals) té el riu i el seu entorn?
3. L’espai està catalogat com a espai protegit o d’interès?
4. Quins elements patrimonials naturals i culturals d’interès té l’espai? Hi ha espècies
protegides catalogades?
5. Què és el que motiva la nostra intervenció i què volem aconseguir?
6. Quines són les nostres fites?Quins resultats volem aconseguir?
7. Quin tipus d’accions volem fer i quines podem fer?
8. Sabem si es preveu fer alguna acció per part de l’administració
local/provincial/autonòmica o una altra entitat/grup?
9. A qui aniran adreçades les accions que farem? Qui se’n beneficiarà?
10. Quins agents estaran vinculats a les accions que farem? (indiqueu agents implicats,
beneficiaris i possibles afectats per les accions que farem) Sabeu si hi ha o podria
haver-hi conflictes entre ells?
11. Coneixeu els propietaris de les finques privades adjacents al riu? Sabeu quin ús en
fan del riu i del seu entorn?
12. Quins recursos té el nostre grup a l’abast? (indiqueu el nombre de persones que
podeu dedicar-hi temps, si sou tots voluntaris, si teniu o no recursos econòmics
propis,...)
13. Quant de temps duraran les accions i de quant en disposem?
14. Teniu fotos representatives del riu i els seus principals elements d’interès?( les podeu
adjuntar en el correu-e o fer-ne un document apart)
15. Teniu plànols de l’espai o alguna altra referència cartogràfica o cadastral?
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