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Agraïments
Volem agrair la col·laboració de totes les
persones que han fet possible l'edició 2021 del
Projecte Rius i, en conseqüència, el document que
teniu entre mans:
Als grups de voluntariat, que han generat una
xarxa d’enorme valor, descobrint any rere any
nous aspectes sobre els espais fluvials de
Catalunya i compartint la feina feta amb la
societat.
Als socis i sòcies, que amb la seva energia fan
realitat que l’Entitat continuï treballant per la
conservació del medi.
Als col·laboradors amb qui sempre podem
comptar: Alfred Bellès per l’assessorament i
supervisió del text, així com al Departament de
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
de la Universitat de Barcelona, on neix la
metodologia del Projecte Rius, concretament, al
grup de recerca grup de recerca FEHMLab, amb
qui compartim experiències i resultats per enfortir

la recerca, la gestió i l'educació ambiental entorn
els rius catalans.
A les persones que han contribuït fent donacions.
La seva confiança en temps tan complicats ha
estat decisiva per assolir els objectius.
Als organismes públics que enguany ens han
donat suport, ja que gràcies a la seva aportació
hem pogut abastir el projecte de tota mena de
recursos.
A totes les persones que treballen cada dia en la
protecció del medi ambient i del patrimoni vinculat
als rius i rieres, perquè entre totes sumem
esforços per tal d’assolir el millor estat ecològic
possible.
I, per últim, als curiosos que sense cap lligam amb
el projecte han arribat fins aquest document.
Desitgem que la seva lectura us animi a explorar
el vostre entorn, i tant de bo algun dia ens puguem
trobar a la vora d’un riu!
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Associació Hàbitats
Associació Hàbitats és una entitat sense afany de lucre creada l’any 1997 amb la missió d’apropar les
persones a l’entorn natural per fomentar-ne la conservació. Els pilars de l’Entitat són l’educació, el
voluntariat i la participació.

Projecte Rius
El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats. Es tracta d’un projecte de voluntariat ambiental
basat en el seguiment de l’estat ecològic dels rius i rieres de Catalunya. Fa vora 25 anys que persones
voluntàries recullen dades sobre la qualitat dels rius, seguint una metodologia científica.
La metodologia d’inspecció fluvial neix al Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona. És una
adaptació de diversos indicadors de caràcter científic que permeten a qualsevol persona no experta fer
una anàlisi rigorosa d’un ecosistema fluvial amb una senzilla formació prèvia.
Els voluntaris i voluntàries s’organitzen en grup i escullen un tram de riu o riera on fer-hi dues inspeccions
a l’any. Després d’anar al riu i prendre totes les mesures reporten les dades recollides a l’equip tècnic del
projecte, que les revisa, resol dubtes i corregeix possibles errors. D’aquesta manera, s’analitzen els
impactes que afecten aquests ecosistemes i com evolucionen al llarg del temps, es difonen els resultats
i es construeix un banc de dades a disposició de la recerca científica.

RiusCat
L’informe RiusCat sintetitza els resultats obtinguts en les inspeccions del Projecte Rius durant l’any 2021
i consta de tres anàlisis:
Social: resumeix els aspectes vinculats al voluntariat i la participació registrada al llarg de l’any.
Ambiental: exposa les dades obtingudes pels grups de voluntariat seguint paràmetres hidromorfològics,
fisicoquímics i biològics.
Econòmica: presenta els recursos emprats per desenvolupar el projecte.
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Anàlisi social

Durant l’edició de 2021 s’han mantingut actius
277 grups de voluntariat. Dels quals 215 (78%)
han reportat dades de com a mínim una inspecció
fluvial. El projecte ha mobilitzat 6.758 persones,
amb una mitjana de 30 participants per grup.
La comunitat educativa s’ha consolidat com el
principal perfil en els darrers anys, però també hi
participen famílies i grups d’amics, entitats de tota
mena, empreses i administracions.

GRUPS DE
VOLUNTARIAT

La distribució dels grups i dels trams que
inspeccionen està molt vinculada a entorns
urbans o propers als municipis on resideixen. La
xarxa cobreix bona part del territori català, però el
major nombre de grups i d’inspeccions realitzades
es concentren a les àrees més poblades, en
especial a les conques del Llobregat i del Besòs.

72%

COMUNITAT EDUCATIVA

13%

FAMÍLIES O AMISTATS

7%

ENTITATS AMBIENTALS

4%

ENTITATS NO AMBIENTALS

3%

ALTRES TIPUS DE GRUP

1%

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Tipologia dels grups de voluntariat.

Alt Pirineu i Aran

11

Comarques gironines

28
Comarques centrals

29
Ponent

13

Penedès

Camp de Tarragona

17

Metropolità

76

39
Terres de l'Ebre

2

Nombre de grups de voluntariat per àmbit funcional.
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Escola Cor de Maria. Valls.

Institut Montilivi. Girona.

Grup d'amics de Lluís Pijuan. Vilanova de Meià.

Escola El Sol i La Lluna. Castellar del Vallès.

Institut del Voltreganès. Les Masies de Voltregà.

Institut Berenguer d'Entença. L'Hospitalet de l'Infant.

Escola Heurom. Perafita.

Institut Francesc Ribalta. Solsona.

Grup excursionista el Cim. Montcada i Reixac.
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Institut Can Mas. Ripollet.

Institut de Constantí. Constantí.

Escola de Borredà. Borredà.

Família de Roger Gombau. Parets del Vallès.

Institut Vinyes Velles. Montornès del Vallès.

Associació El Mussol. Sant Cugat del Vallès.

Associació Nova Acrópolis. Sabadell.

Institut Collblanc. Tarragona.

Associació Martorell Viu. Martorell.
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Enguany s’han organitzat 6 activitats de formació
i acollida de noves persones voluntàries. Les
interessades veuen de primera mà com s’aplica la
metodologia de treball i els materials necessaris
per analitzar el riu. A més se’ls transmet el
funcionament del projecte i els compromisos que
hauran d’assumir, així com el que l’entitat els
ofereix. S’hi han preinscrit 160 persones, però
degut a les restriccions sanitàries, ha calgut
limitar les places. Finalment hi han assistit 98
persones.

Tardor

Primavera
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En total s’han rebut 377 inspeccions, que fan
referència a 226 trams diferents i cobreixen 113
km de riu. Amb aquestes xifres es retorna a valors
de participació similars als de 2019, abans de la
pandèmia.

Evolució del nombre d'inspeccions, anys 2005-2021.

BARCELONA. Riu Besòs.

VILANOVA DE SAU. Riera Major.

CASTELLET I LA GORNAL. Riu Foix.

MOLINS DE REI. Riera de Vallvidrera.

LA SEU D'URGELL. Riu Valira.

LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Riu Congost.
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Anàlisi ambiental

Les 377 inspeccions rebudes al llarg de l’any s’afegeixen al registre històric del Projecte Rius, que ja
n’acumula més de 4.500 des de l’any 2004.
En el següent anàlisi ambiental es seleccionen aquelles inspeccions que més s’ajusten als períodes
establerts, deixant de banda les realitzades fora de les dates de campanya i les reportades superat el
període de revisió. Això ens permet treballar sobre una sèrie d’inspeccions comparables entre elles,
preses en els moments de major activitat biològica.
Amb tot, per a l’any 2021 s’han seleccionat 342 inspeccions que fan referència a 218 trams fluvials
diferents. Així doncs, els gràfics i càlculs presentats en l’anàlisi ambiental es basen en aquesta mostra.

9

2

Noguera Pallaresa

Noguera Ribagorçana

8

10
Fluvià

Muga

57
Ter

87
Llobregat

26

8
Tordera

Segre

82
Besòs

9
Foix

46
Francolí
15

11
Ebre

5

Gaià

Rieres
meridionals

2
Sénia

Inspeccions per conques.
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Qualitat hidromorfològica
En aquest apartat es presenten els resultats de l’estudi hidromorfològic, que avalua la diversitat
d’hàbitats i l’estat de les lleres. Inclou el càlcul de dos índex: l’IHF i el QRISI, que mesuren la qualitat dels
hàbitats i del bosc de ribera respectivament. A més, es recullen dades sobre les alteracions humanes que
modifiquen la forma i la dinàmica natural del riu i el paisatge més proper.

Hàbitat fluvial
Per avaluar el grau de diversitat dels
hàbitats d’un tram de riu apliquem una
adaptació de l’Índex d’Hàbitat Fluvial.
Els resultats d’aquest poden situar-se
en tres rangs de qualitat:

HÀBITAT
BEN CONSTITUÏT
Molt heterogeni, amb
molta diversitat de
microhàbitats, fonts
d’aliment o refugis.

HÀBITAT
AMB ALTERACIONS
S’aprecia la manca
d’elements que aportin
heterogeneïtat.

HÀBITAT
EMPOBRIT
Molt uniforme, amb
poca diversitat de
microhàbitats, fonts
d’aliment o refugis.

6% (21 inspeccions)
SENSE DADES

17% (57 inspeccions)
HÀBITAT BEN CONSTITUÏT

HÀBITAT FLUVIAL

24% (84 inspeccions)
HÀBITAT EMPOBRIT

53% (180 inspeccions)
HÀBITAT AMB ALTERACIONS

Inspeccions segons l'Índex d'Hàbitat Fluvial.
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Noguera ribagorçana
Sénia
Rieres meridionals
Muga
Noguera pallaresa
Tordera
Fluvià
Foix
Ebre
Gaià
Segre
Francolí
Ter
Besòs
Llobregat
0

Índex d'Hàbitat Fluvial per conca.

20

40

60

80
Número d'inspeccions

El 17% de les inspeccions han obtingut un
resultat d’IHF bo. En aquests trams, per tant,
l’hàbitat fluvial és complex i ofereix una bona
varietat d’elements que faciliten l’establiment
de comunitats biològiques diverses. D’altra
banda, la majoria de les inspeccions obtenen
resultats moderats (53%) o dolents (24%) i,
per tant, presenten mancances que poden
limitar la qualitat biològica.
Distribució de l'Índex d'Hàbitat Fluvial.
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Bosc de ribera
Per avaluar l’estat de conservació i la
funcionalitat del bosc de ribera
s’aplica un índex simplificat a partir
del QBR (Índex de Qualitat del Bosc de
Ribera), anomenat QRISI. Aquest índex
inclou tres paràmetres: l’estructura de
la vegetació de ribera, la continuïtat al
llarg del curs fluvial i la connectivitat
amb ecosistemes naturals propers.
Segons la puntuació obtinguda podem
dir que un bosc de ribera té qualitat
bona, mediocre o dolenta.

QUALITAT
BONA

QUALITAT
MEDIOCRE

QUALITAT
DOLENTA

La vegetació de ribera
està ben conservada i
pot complir amb les
funcions que li
pertoquen.

L’alteració de la
vegetació de ribera és
important, però
algunes funcions
encara es conserven.

Gran dificultat per la
recuperació de la
vegetació de ribera.

8% (27 inspeccions)
SENSE DADES

18% (62 inspeccions)
QUALITAT BONA
BOSC DE RIBERA

19% (66 inspeccions)
QUALITAT DEFICIENT

55% (187 inspeccions)
QUALITAT MEDIOCRE
Inspeccions segons l'Índex de Qualitat del Bosc de Ribera.

Noguera ribagorçana
Sénia
Rieres meridionals
Muga
Noguera pallaresa
Tordera
Fluvià
Foix
Ebre
Gaià
Segre
Francolí
Ter
Besòs
Llobregat
0

20

Índex de Qualitat del Bosc de Ribera per conques.

40

60

80
Número d'inspeccions
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Distribució de l'Índex de Qualitat del Bosc de Ribera.

Semblantment al cas de l’IHF, bona part de
les inspeccions obtenen uns resultats
moderats (55%) o dolents (19%). En general
detectem boscos de ribera molt degradats o
poc funcionals. Només el 18% de les
inspeccions ens informen d’un bosc de ribera
en bones condicions, capaç d’influir
positivament en l’ecosistema fluvial i
d'afavorir-ne la biodiversitat. Les inspeccions
amb bons resultats es troben sobretot en
trams alts dels rius o rieres i torrents, mentre
que els pitjors resultats s’acumulen als
cursos mitjans i baixos, especialment a les
conques del Besòs, Llobregat i Francolí.

Riu Ter a Les Masies de Voltregà. INSTITUT DEL VOLTREGANÈS.
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Riu Besòs a Montmeló. MÒNICA MUÑOZ I NIL REDON.

Riu del Cantó a Soriguera. INSTITUT HUG ROGER III.

Riu Anoia a Vallbona d'Anoia. INSTITUT DE VALLBONA D'ANOIA.

Riu Fluvià a Olot. INSTITUT BOSC DE LA COMA.
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Cabal
6% (20 inspeccions)
CABAL MÉS ALT

Segons el Butlletí meteorològic anual del
Servei Meteorològic de Catalunya [2], l’any
2021 ha estat més aviat càlid i especialment
sec, sobretot al litoral central i a la meitat
nord-est de Catalunya. A les terres de l’Ebre i
alguns punts del Pirineu i Pre-Pirineu, en canvi,
es considera que ha estat normal o plujós.

58% (198 inspeccions)
CABAL HABITUAL

Les dades obtingudes pel voluntariat mostren
que s’ha observat un cabal similar a l’habitual
o per sota en la majoria dels trams. Els punts
que registren un cabal per sobre de l’habitual
es concentren a la meitat nord-est del territori.

36% (123 inspeccions)
CABAL MÉS BAIX

Cabal percebut respecte l'habitual.
Nota: 0,3% (1 inspecció) sense aigua.

Diferència (Cº) entre la temperatura mitjana i la climàtica
l'any 2021.

Percentatge de precipitació acumulada respecte de la mitjana
climàtica l'any 2021.

Font: Butlletí meteorològic anual del Servei Meteorològic de Catalunya, any 2021.
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Ribera de Fontlletera a Vilallonga. IU VILASECA.

Riu Anoia a Gelida. ESCOLA MONTCAU.

Torrent de la Xamora a Valls.
COL·LEGI COR DE MARIA.

Riu Muntanyola a Muntanyola.
ESCOLA MUNTANYOLA.

Riu de Son a Esterri d'Àneu.
CAMP D'APRENENTATGE VALLS D'ÀNEU.

Riu Anoia a Martorell. INSTITUT MARIA CANELA.
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Alteracions
El Projecte Rius analitza les alteracions d'origen antròpic a les lleres i les aigües fluvials classificant-les
en 5 categories: regulació de cabals, consum d’aigua, ocupació de la zona de ribera, presència de
deixalles i emissió de substàncies.
Les alteracions més comunes en els punts analitzats són l’ocupació de les riberes amb elements no
naturals i la presència de deixalles. Ambdues problemàtiques són presents al 80% de les inspeccions
registrades, per això s’analitzen de manera específica a continuació.

Número d'inspeccions

300

80%

80%

DEIXALLES

OCUPACIÓ DE RIBERA

200

100

0

28%

21%

16%

CONSUM D'AIGUA

EMISSIÓ DE SUBSTÀNCIES

REGULACIÓ DE CABAL

Inspeccions que registren algun tipus d'alteració.

Ocupació de la zona de ribera
Als punts analitzats pel voluntariat s’hi observa una combinació de diferents usos del sòl: natural-agrari
(15%), natural-urbà (21%), natural-agrari-urbà (44%). Això encaixa amb la tendència de les persones
voluntàries a triar trams de riu propers al lloc de residència. Les zones urbanes o nuclis rurals són punts
del territori on es fa imprescindible compatibilitzar l’activitat humana amb l’entorn natural proper. Això
empeny a ocupar les lleres del riu per edificar o explotar-ne els recursos i pot comportar conseqüències
negatives. La situació, però, acostuma a ser molt pitjor en els casos on el riu es troba totalment envoltat
d’entramat urbà i perd tot tipus de naturalitat.
43%

100
50

9%

4%

Inspeccions segons l'ocupació de les riberes.
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Número d'inspeccions

150
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Deixalles
Les deixalles són una alteració molt freqüent i
que manté la tendència d’edicions anteriors.
Malgrat les regulacions i programes de gestió de
residus que existeixen, continuen arribant tot
tipus de deixalles al medi natural. Només en el
20% de les inspeccions s’ha considerat que el
tram de riu estudiat estava net.
El tipus de residus més habituals són els plàstics
(73%), seguit de les llaunes (49%), el paper (43%)
i el vidre (31%). Es detecten, de forma puntual,
runa, electrodomèstics o ferralla.

20% (70 inspeccions)
NET

DEIXALLES

80% (272 inspeccions)
BRUT

Presència o absència de deixalles.
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Riu Onyar a Girona. ASSOCIACIÓ
NATURALISTES DE GIRONA.
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49%
43%

150

Inspeccions que registren algun tipus de deixalles.

Riu Foix a Castellet i La Gornal.
SORTIDA FORMATIVA.

Riera de Sant Llop a Riells i Viabrea.
KATARZYNA ZARNOWIEC.

Riera de Canyes a Sant Pere de
Vilamajor. INSTITUT VILAMAJOR.
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Aspecte

Olor

Per tancar l’estudi de les alteracions, el
voluntariat pren dues dades més: l’aspecte de
l’aigua i l’olor que desprèn. Ambdues són dades
subjectives però que ens poden alertar
d’abocaments o desequilibris aigües amunt.

Pel que fa a l’olor, en ocasions les inspeccions
rebudes apunten a la presència d’aigües
residuals i problemes d’oxigenació. En el 14%
els participants detecten olor de claveguera i, de
manera més puntual (1%), olor d’ous podrits.
Dins de la categoria d’altres olors també
apareixen referències a aigües estancades i
matèria orgànica en descomposició.

L’aspecte i color de l’aigua fan referència a
coloracions inusuals, més enllà de ser
transparent, fangosa o verdosa per la
concentració d’algues i plantes. Aquest any no
s’ha detectat cap situació fora del normal.

ASPECTE

OLOR

76%

TRANSPARENT

78%

NO FA OLOR

18%

TÈRBOL

14%

CLAVEGUERA

4,7%

FANGÓS

4%

ALTRES (DESCOMPOSICIÓ)

SENSE DADES

3%

SENSE DADES

ALTRES (GROGUENC)

1%

OUS PODRITS

1%
0,3%

Inspeccions segons l'aspecte de l'aigua.

Inspeccions segons l'olor de l'aigua.
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Qualitat fisicoquímcia
Les característiques fisicoquímiques de l’aigua són força variables al llarg del temps. Tot i així, si es
mesuren de forma regular ens podem fer una idea dels valors habituals. Això, juntament amb l’anàlisi
biològica, ens ajuda a determinar la qualitat de l’aigua d’un tram de riu i a detectar-ne possibles
desequilibris químics o bioquímics.
Les característiques fisicoquímiques de l’aigua que s’avaluen al Projecte Rius són la transparència de
l’aigua, la temperatura, el pH, la concentració de nitrats i d'oxigen dissolt i la saturació d’oxigen. En tots
els casos ens interessa comprovar que aquests paràmetres es troben dins dels rangs normals. Els valors
extrems indiquen limitacions en la vida d’alguns organismes i en la funcionalitat de l’ecosistema.

Transparència
La transparència fa referència a la disponibilitat de llum
dins l’aigua, que determinarà la capacitat dels
organismes productors de fer la fotosíntesi i la
profunditat màxima on poden establir-se. Els resultats
indiquen que la major part dels trams analitzats
presenten una transparència molt elevada (67%) i només
en un 5% l’aigua era totalment opaca. El 26% restant
presenten valors intermedis.

TRANSPARÈNCIA

Torrent de Sant Pou a Valls. ESCOLA BALTASAR SEGÚ.

2%

SENSE DADES

5%

TRANSPARÈNCIA 0

9%

TRANSPARÈNCIA 1

6%

TRANSPARÈNCIA 2

11%

TRANSPARÈNCIA 3

67%

TRANSPARÈNCIA 4

Inspeccions segons la transparència de l'aigua.
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Temperatura
La temperatura és un paràmetre clau per a
la vida, que oscil·la a llarg del dia i també al
llarg de l’any, seguint un patró més o menys
regular. Cada espècie té el seu propi rang
de temperatures òptim i algunes estan
adaptades a condicions molt extremes. La
majoria, però, viuen entre els 10º i els 25º
C. Per sobre dels 20º C la temperatura pot
limitar la solubilitat de l’oxigen dins l'aigua i
dificultar la respiració d’alguns organismes
aquàtics.

< 20º

Temperatura en graus Celsius (º)

Només en 6 inspeccions s’ha superat el
llindar dels 25º C dins l’aigua. Ara bé, en 25
ocasions la temperatura s'ha situat per
damunt del llindar dels 20º C i, per tant, pot
condicionar la concentració d’oxigen
dissolt.

> 20º

Número d'inspeccions
Inspeccions segons la temperatura de l'aigua

Riera Sot de la Noguerola a Osor. ESCOLA LA VALL.
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Acidesa
El rang de pH natural per als rius
catalans es troba entre el pH 6 i el pH
8. Fora d’això, l’aigua resultaria massa
àcida o massa bàsica. Al llarg de l’any
s’han detectat 5 inspeccions per sobre
del normal: a la riera de la Golarda al
pas per Monistrol de Calders (pH 9), al
Congost al pas pels municipis de
Centelles i Granollers (pH 9) i al riu
Rigart al municipi de Planoles (pH 4).

pH
0,3% (1 inspecció)
pH 4

0% (0 inspeccions)
pH 10

0% (0 inspeccions)
pH 5

1,2% (4 inspeccions)
pH 9

1,8% (6 inspeccions)
pH 6
49,4% (169 inspeccions)
pH 8

45% (154 inspeccions)
pH 7
Inspeccions segons el pH.
Nota: 2,3% (8 inspeccions) sense dades.

Riu Llobregat a Sant Boi de Llobregat. PEDAGOGIUM COS.

Riu Fluvià a Olot. INSTITUT BOSC DE LA COMA.

Riera Gavarresa a Alpens. ESCOLA LA FORJA.
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Nitrats
Els nitrats juguen un paper essencial en els cicles vitals a la Terra, donat que els vegetals i alguns
bacteris els absorbeixen per créixer. No obstant, l’excés de concentració de nitrats resulta nociu perquè
afavoreix processos d’eutrofització. El desenvolupament accelerat d’algues i microorganismes impedeix
l’entrada de llum a l’aigua i l’esgotament de l’oxigen. Aquest desequilibri afecta de retruc a la resta
d’éssers vius de la xarxa tròfica limitant la disponibilitat d’oxigen, a la vegada que es genera una
acumulació de matèria orgànica en descomposició.
L’excés d’aquestes substàncies està relacionat amb l’arribada d’aigües residuals al riu i l’ús intensiu de
fertilitzants en l'agricultura, que són arrossegats als rius amb les pluges i es filtren als aqüífers. Aquest
és un problema important a Catalunya, per això l’Agència Catalana de l’Aigua té identificades les zones
més vulnerables a la contaminació per nitrats i marca com a objectiu ambiental no superar els 25 mg
NO3/l [3].

CONCENTRACIÓ DE NITRATS
> 40 mg/l
20 mg/l
5 mg/l
0 mg/l
ZONES VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓ PER NITRATS

Distribució de la presència de nitrats.
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Segons els resultats de 2021, només al 3%
de les inspeccions se superen els 40 mg/l.
Ara bé, si hi sumem les inspeccions que
han arribat al llindar dels 20 mg/l (24%)
podem dir que en el 27% de les inspeccions
realitzades s’ha observat una concentració
elevada de nitrats.

NITRATS
78 inspeccions
0 mg/l

23%

45%
155 inspeccions
5 mg/l

24%

83 inspeccions
20mg/l

3%

11 inspeccions
>40mg/l

Inspeccions segons la concentració de nitrats.
Nota: 5% (15 inspeccions) sense dades.

Sense dades.

Noguera ribagorçana
Sénia
Rieres meridionals
Muga
Noguera pallaresa
Tordera
Fluvià
Foix
Ebre
Gaià
Segre
Francolí
Ter
Besòs
Llobregat
0

Presència de nitrats per conques.

Torrent de Sant Pou a Valls. ESCOLA BALTASAR SEGÚ.
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Riu Llobregat a Sant Boi de Llobregat. PEDAGOGIUM COS.
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Concentració i saturació d’oxigen dissolt
La concentració d’oxigen dissolt a l’aigua també és
un factor que pot limitar la vida dins l’ecosistema
del riu, ja que els organismes aquàtics respiren dins
d’aquest medi.

OXIGEN DISSOLT
4,1%

En general, les concentracions elevades d’oxigen
afavoreixen una major biodiversitat. Per sota dels 8
mg/l d’oxigen dissolt algunes espècies marxen de la
zona o pateixen estrès per manca d’oxigen, mentre
que per sota de 5 mg/l només hi sobreviuen
organismes especialment adaptats.
El més freqüent als punts estudiats (71% de les
inspeccions) és trobar una concentració baixa
d’oxigen dissolt, és a dir, entre 0 i 4 mg O2/l, mentre
que només el 22% de les inspeccions realitzades
han obtingut valors alts (8 mg/l).

14 inspeccions
0 mg/l

70,8%
242 inspeccions
4 mg/l

21,6%

74 inspeccions
8 mg/l

Inspeccions segons la concentració d'oxigen dissolt.
Nota: 3,5% (12 inspeccions) sense dades.

La saturació d’oxigen fa referència a la quantitat d’oxigen dissolt en relació al màxim que pot absorbir
l’aigua, i aquest contingut màxim varia segons la temperatura. Com més freda està l’aigua, més fàcil
resulta que l’oxigen es mantingui dissolt. A la vegada calen grans concentracions d’oxigen per garantir
una elevada saturació. La saturació condiciona la facilitat amb que els organismes respiren, de manera
que una saturació baixa dificulta que les brànquies (i altres tipus de sistemes respiratoris) captin i
retinguin aquest gas.
Més de la meitat de les inspeccions realitzades
(55%) obtenen valors de saturació d’oxigen
baixos, és a dir, per sota del 40% de saturació.

11% (37 inspeccions)
SENSE DADES

SATURACIÓ
D'OXIGEN
55% (188 inspeccions)
< 40% SATURACIÓ

34% (117 inspeccions)
> 40% SATURACIÓ

Inspeccions segons la saturació d'oxigen.
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Inspeccions segons la saturació d'oxigen.

Riu Llobregat a Sant Boi de Llobregat. PEDAGOGIUM COS.
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Número d'inspeccions

Riu Querol a Guils de Cerdanya. ÀREA DE JOVENTUT
DEL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA.
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Qualitat biològica
En aquest apartat s’avalua la qualitat de l’aigua i de l’ecosistema en base a la presència i abundància
d’alguns éssers vius. Dels organismes que ens aporten informació valuosa sobre la qualitat dels seus
hàbitats en diem bioindicadors. En concret utilitzem un índex basat en organismes macroinvertebrats
com a bioindicadors i també s’enregistren les observacions de flora i fauna.

Índex de macroinvertebrats
L’índex de macroinvertebrats que calculen els voluntaris i
voluntàries es basa en índex com l’IBMWP i el FBILL, que
atorguen una puntuació de qualitat a l’aigua segons la
diversitat de famílies de macroinvertebrats detectades i al
seu grau de tolerància a les alteracions. Aquest tipus
d’índexs s’utilitzen per determinar si les condicions
biològiques de l’aigua són correctes i compleixen o no la
Directiva Marc de l’Aigua, per exemple.

MACROINVERTEBRATS

Les inspeccions amb resultats dolents, deficients i
mediocres sumen el 65% de totes les inspeccions dutes a
terme. És a dir, que només en el 35% dels casos s’assoleix
una qualitat suficient.
11%

DOLENT

18%

DEFICIENT

36%

MEDIOCRE

19%

BO

9%

MOLT BO

7%

SENSE DADES

Inspeccions segons l'Índex de macroinvertebrats.

Riu Gaià a Vila-rodona. ESCOLA BERNARDÍ TOLRÀ.
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Distribució de l'Índex de Macroinvertebrats.
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Larva de libèl·lula. Riu Tenes a Bigues i Riells.
INSTITUT MARIA BELL-LLOC.

Riera Gavarresa a Alpens. ESCOLA LA FORJA.

Escorpí d'aigua. Riu Querol a Guils de Cerdanya.
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA.

Plecòpter. Riu Querol a Guils de Cerdanya.
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA.

Riu Calders a Calders. JUNTS PER CALDERS.

Bètid. Ribera de Fontlletera a Vilallonga.
IU VILASECA.
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Riu de la Llosa a Lles de Cerdanya. ESCOLA PORTELLA BLANCA.

Ancil. Riera de Sant Pere a Bescanó. SÒNIA AMAYA.

Perla. Riu de la Llosa a Lles de Cerdanya.
ESCOLA PORTELLA BLANCA.
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Pèrles, heptagènids i cuques de capsa.
Riu del Cantó a Soriguera.
INSTITUT HUG ROGER III.

Cuques de capsa. Riu Querol a Guils de Cerdanya.
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA.

Perla. Ribera de Fontlletera a Vilallonga.
IU VILASECA.
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Biodiversitat
Per complementar l’apartat de qualitat biològica el voluntariat realitza una observació de flora i fauna a
l’entorn del tram d’estudi. Aquesta observació permet ampliar la informació sobre la qualitat de
l’ecosistema, tot i no seguir un mètode de mostreig concret ni estar sistematitzat. A més permet
detectar l’arribada d’espècies exòtiques a noves localitats o la seva proliferació i reforça el coneixement
sobre la presència i distribució d’espècies autòctones, tant de les més comunes com de les més
vulnerables o que requereixen de protecció especial.

Espècies protegides
A l’annex del Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals,
s’indiquen les espècies de fauna salvatge autòctona protegides a Catalunya. Aquesta llei classifica les
espècies protegides en quatre categories: A, B, C, D segons el grau de protecció, que generalment es
relaciona amb l’estat d’amenaça en què es troben [4].
Les espècies catalogades en aquest llistat estan protegides i la seva tinença, caça, captura o qualsevol
altra activitat que pugui afectar negativament la conservació estan prohibides. A més moltes d’elles
tenen associats programes de seguiment i conservació específics.
Els següents mapes mostren la distribució de les observacions més destacables, pel fet de ser espècies
exòtiques que es consideren invasores o be espècies protegides amb les categories A i B del Decret
legislatiu 2/2008.

Llúdriga. Riera de Canet a Sant Gregori.
CA L'ESCLOPETER.

36

MAMÍFERS

AUS

Biodiversitat protegida pel Decret
legislatiu 2/2008, categories A o B

Biodiversitat protegida pel Decret
legislatiu 2/2008, categories A o B

Llúdriga (Lutra lutra)

Picot garser petit (Dendrocopos minor)

Turó (Mustela putorius)

RÈPTILS
Biodiversitat protegida pel Decret
legislatiu 2/2008, categories A o B

Tortuga d'estany (Emys Orbicularis)
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Espècies al·lòctones
Les espècies al·lòctones són les que es troben fora de la seva àrea de distribució natural. S'han introduït
al territori a través de l'acció humana i algunes, anomenades invasores, tenen capacitat de sobreviure,
reproduir-se i escampar-se pels ambients naturals. Això ocasiona impactes notables en els ecosistemes
i la biodiversitat autòctona, així com també té efectes en les activitats econòmiques.
Les normatives estatal (Real Decret 630/2013) i europea (Reglament UE 1143/2014) llisten un seguit
d'espècies considerades invasores a sengles territoris. Tanmateix, no totes les espècies invasores que
trobem a Catalunya formen part d'aquesta legislació, ni totes les que s'hi inclouen poden ser
considerades com a invasores a Catalunya.
Els següents mapes mostren la distribució de les observacions més destacables.

Mamífers al·lòctons

Aus al·lòctones

Rèptils al·lòctons

Peixos al·lòctons
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Invertebrats al·lòctons. Crancs

Vegetació al·lòctona

Cran americà. Torrent de Sant Pou a Valls.
ESCOLA BALTASAR SEGÚ.

Cran blau. Riera de Sant Climent a Viladecans.
ESCOLA GOAR.

Cran senyal. Riu de les Segues a Vilanova de Meià.
LLUÍS PIJUAN.
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Conclusions
Gran part dels trams analitzats es troben en zones urbanes o properes a nuclis urbans, especialment
accessibles per a la ciutadania, és a dir, zones on els usos naturals conviuen amb usos agraris,
industrials i urbans. La majoria de les inspeccions es concentren a les conques dels rius Besòs i
Llobregat, amb una gran densitat de població i que presenten un major nombre de masses d’aigua en
mal estat, segons la mateixa Agència Catalana de l’Aigua [5]. Així doncs, els resultats no reflecteixen de
manera exhaustiva la realitat de tot el territori, sinó que destaquen especialment la situació de rius i
rieres propers a zones altament urbanitzades i que pateixen molta pressió.
Malgrat tot, les dades obtingudes pels grups de voluntariat concorden a grans trets amb els resultats de
l’estat de les masses d’aigua publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua, que assenyalen que encara som
lluny de complir amb els objectius ambientals desitjats. L’any 2000 s’establia a Europa la Directiva Marc
de l’Aigua amb la fita d’assolir un bon estat ecològic per a totes les masses d’aigua l’any 2015. La
diagnosi de la pròpia Agència Catalana de l’Aigua va indicar que en aquell moment només el 35,8%
mostraven una qualitat bona (el 35% en el cas dels rius). Des d’aleshores s’ha mantingut el seguiment i
s’han implementat mesures per pal·liar les diferents problemàtiques detectades, però tot i així l’any 2020
només el 40% assolien els llindars òptims [5]. El pla de gestió vigent preveu que l’any 2027 el 88% de les
masses d’aigua fluvials presentin una qualitat bona o molt bona [6].

Riu Onyar a Girona. INSTITUT MONTILIVI.
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Des del punt de vista hidromorfològic els dos indicadors que s’empren al projecte (l’Índex de d’Hàbitat
Fluvial i el de Qualitat del Bosc de Ribera) mostren una fotografia similar de les riberes i lleres estudiades.
En ambdós casos els punts amb resultats bons representen menys del 20% del total, mentre que el gruix
dels trams analitzats obtenen resultats mediocres. És a dir, al conjunt de trams estudiats predominen els
hàbitats fluvials poc heterogenis (53% de les inspeccions) i boscos de ribera de qualitat moderada (55%).
És freqüent observar boscos poc densos o bé una comunitat vegetal dominada per la canya americana
(Arundo donax) amb una connectivitat i continuïtat limitades. Aquests resultats són insuficients si ens
fixem en els objectius ambientals. Ara bé, val a dir que es manté certa capacitat de recuperació en bona
part dels trams i se'n conserva la funcionalitat.
L’anàlisi fisicoquímica mostra resultats similars a altres anys, amb pocs punts fora de la normalitat pel
que fa a paràmetres com el pH, la transparència o la temperatura. Els resultats són més negatius en el
cas de la concentració d’oxigen, que es mostra baixa en molts punts d’estudi, la qual cosa comporta una
baixa saturació d’oxigen. També destaquen els resultats de concentració de nitrats, que tornen a posar
de manifest la problemàtica persistent que suposa la contaminació orgànica de les masses d’aigua dolça
a Catalunya. Tot i que pocs punts sobrepassen els valors de referència crítics, és molt freqüent trobar
concentracions elevades de nitrats. Els pitjors resultats s’aglutinen a les zones considerades vulnerables
a la contaminació per nitrats d’origen agrari segons l’ACA, però també trobem concentracions elevades
fora d’aquestes àrees, sobretot a la conca del Besòs.
Finalment, les dades referents als indicadors biològics assenyalen que només un 35% de les inspeccions
presenten unes condicions bones o molt bones. Els punts que obtenen bons resultats es localitzen
sobretot a les zones de capçalera o bé en rieres i torrents, diferents dels cursos principals, coincidint amb
el que s’observa en programes de seguiment oficials [5].
En definitiva, els resultats obtinguts posen de manifest que una part important dels rius i rieres catalans
no es troben en les condicions ecològiques naturals i que aquesta situació s’agreuja a les parts més
baixes de les conques principals, on es concentren nuclis urbans amb activitats agrícoles i industrials.
Malgrat els avenços en la qualitat química de l’aigua dels darrers 30 anys i els programes de mesures
aplicats, la qualitat general segueix estancada en resultats moderats. Això vol dir que en molts casos la
resiliència dels nostres rius és limitada; tenen poca capacitat per refer-se de les pertorbacions perquè les
xarxes tròfiques, les dinàmiques hidrològiques i la morfologia de les lleres estan molt alterades.
Mentrestant, els impactes derivats del canvi global es fan cada dia més presents i posen en joc la feina
feta i la sostenibilitat a llarg termini. Aquest fenomen de transformació està compost per diversos
processos que actuen a escala global i que inclouen el canvi climàtic, el canvi d’usos del sòl, l’alteració de
cicles biogeoquímics com el del nitrogen o el fòsfor, la pèrdua massiva de biodiversitat i les invasions
biològiques.
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Existeix consens científic sobre els efectes previsibles a mig termini i sobre la necessitat d’adaptar de
forma imminent els ecosistemes on vivim i la nostra activitat a la nova realitat [7]. Com indiquen els
darrers informes de l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ens trobem en un moment clau
pel que fa a l’estabilitat futura dels ecosistemes naturals i del nostre paper dins seu [8]. Això, en l’àmbit
fluvial, passa per recuperar el màxim de biodiversitat i la renaturalització de les lleres i dels cabals; per
exemple, garantint els cabals ecològics i recuperant el boscos de ribera o reduint altres pressions com la
contaminació de l’aigua i l’arribada d’espècies exòtiques. Però també cal replantejar el model d’extracció
de recursos, d’urbanisme i de creixement econòmic basats en activitats intensives i especulatives. Tota
aquesta renaturalització no s’ha de contraposar a la seguretat de les persones ni al benestar, sinó posar
en marxa més solucions basades en la natura i adaptar el nostre model socioeconòmic a les dinàmiques
i ritmes naturals.
Aquestes intervencions van més enllà de la idea de conservar hàbitats i espècies, són estratègies per
enfortir la resiliència dels ecosistemes i protegir-nos, també a nosaltres, dels desequilibris que hem creat.
En la mesura en que ens reintegrem en els ecosistemes naturals veurem la nostra ecodependència com
un valor i no només com un límit.

Torrent de Sant Pou a Valls. ESCOLA BALTASAR SEGÚ.
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Anàlisi econòmica

L’any 2021 el Projecte Rius ha tingut un cost de 44.558,88 €, distribuïts en diferents partides.
Les despeses de personal corresponen a la contractació d’un equip professional que gestiona el
projecte. L’equip s’encarrega de l’atenció al voluntariat, la gestió de dades i resultats de les inspeccions,
l’elaboració de l’Informe RiusCat, la difusió del projecte, la recerca de finançament i l’administració dels
recursos. En tractar-se d’un projecte fonamentat en la gestió del voluntariat, la partida de personal és
sempre la més quantiosa (70% del pressupost).
Les despeses d’estructura representen el 22% del total i inclouen tots aquells serveis i materials
necessaris per a l’activitat diària. Com que l’Associació duu a terme diferents projectes, la part que es
computa al Projecte Rius és proporcional al pes d’aquest sobre el conjunt d’activitats realitzades.
Aquestes despeses inclouen, per exemple, el lloguer de l’espai de treball, els subministraments o la
connexió a internet, entre d’altres.
La partida de serveis i materials engloba despeses vinculades directament i exclusiva al Projecte Rius i
suposa el 6% del pressupost. Es compten dins d’aquesta partida tots els estris necessaris per tal que els
grups de voluntariat realitzin les inspeccions (lupes, termòmetres, reactius químics), la distribució postal
d’aquests materials, l’edició de recursos didàctics o les despeses de viatge associades a les activitats
formatives, per posar-ne alguns exemples.
Finalment, l’apartat de comunicació aglutina els costos relacionats amb la difusió del projecte, que
s’emporten el 2% del pressupost. Es tracta de despeses com ara el manteniment dels espais web o les
eines de disseny gràfic. Generalment, es tracta de serveis compartits amb els altres projectes de l’Entitat;
per això s’atribueix al Projecte Rius la part proporcional en funció de l’ús que se’n fa.

2% (884,32 €)
COMUNICACIÓ
6% (2.522,42 €)
MATERIALS I SERVEIS

22% (9.918,11 €)
ESTRUCTURA

DESPESES
44.558,88 €

FINANÇAMENT
44.558,88 €
58% (26.011,20 €)
FONS PÚBLICS

70% (31.234,03 €)
PERSONAL

42% (18.547,68 €)
FONS PROPIS

Despeses i finançament 2021.
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La despesa de 2021 ha estat superior a la dels darrers anys. Hi destaca l’increment en la dedicació de
l’equip tècnic per atendre la posada en funcionament l’aplicació RiuApp, la depuració del banc de dades i
l’acompanyament al creixent nombre de grups de voluntariat i persones interessades en la iniciativa.
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Distribució de les despeses segons partides durant el període 2010-2021.

Els ingressos que han permès finançar el Projecte Rius l’any 2021 provenen principalment de l’àmbit
públic (58%), a través de subvencions de diverses Administracions, i dels fons propis de l’Entitat (42%),
obtinguts de les aportacions dels socis/es i dels serveis professionals oferts a tercers.
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FINANÇAMENT PÚBLIC

Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat.
Subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al
finançament d'actuacions i projectes d'educació i sensibilització ambiental.

IMPORT

11.988,80 €

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials.

7.472,40€

Diputació de Barcelona. Àrea d’Acció Climàtica.
Subvencions per entitats ambientals sense ànim de lucre amb l’objecte de desenvolupar
projectes i activitats destinades a la sensibilització i participació ciutadana en matèria
d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en
l’àmbit local dins de la província de Barcelona.

3.500,00 €

Ajuntament de Barcelona.
Subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

2.000,00€

Ajuntament de Vic.
Conveni de col·laboració per a la difusió i aplicació del Projecte Rius a Vic.

1.050,00 €

TOTAL

26.011,20 €

Nota: El finançament referit pot haver-se meritat en exercicis anteriors i no ser necessàriament el 100% de l’import rebut pel finançador.

Projecte Rius és una iniciativa amb èxit social. Cada any acull noves persones voluntàries i se situa al
capdavant del voluntariat ambiental a Catalunya. No en va ha registrat les millors xifres en participació
de la seva trajectòria, superant inclús els resultats anteriors a la pandèmia.
No obstant, cada any és un gran repte obtenir el pressupost necessari per dur a terme el projecte. La
iniciativa no disposa de finançament estable, sinó que suma petites aportacions de diversos finançadors
fins a completar el pressupost. És habitual, doncs, que els ingressos es confirmin a mesura que avança
l’any, impossibilitant fer previsions a curt termini. També suposa dedicar gran part dels fons propis a
aquesta iniciativa, enlloc d’atendre nous reptes o engegar altres activitats. Tot plegat dificulta la
consolidació dels llocs de feina i la inversió en la millora o innovació de certs aspectes del projecte.
Amb tot, malgrat que el Projecte Rius disposa d’una trajectòria consolidada, sempre es troba a la corda
fluixa. Sens dubte, el principal repte és trobar l’equilibri entre l’èxit social i la sostenibilitat econòmica.
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Annex I

Anàlisi per conques

La gestió hidrològica de Catalunya divideix el territori en conques internes i conques intercomunitàries i
internacionals.
Les conques internes inclouen els cursos fluvials que neixen a Catalunya i desemboquen al Mediterrani:
les conques dels rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i
Riudecanyes, així com les rieres costaneres que transcorren entre la frontera amb França i el desguàs del
riu de la Sénia. Les 26 unitats hidrològiques que constitueixen les conques internes representen
l’equivalent al 52% del territori de Catalunya, una superfície de 16.600 km2 que travessa 634 municipis.
Les conques intercomunitàries integren rius que travessen vàries comunitats autònomes o més d’un
estat com són l'Ebre, el Segre, les dues Nogueres i el Garona. Ocupen una superfície d’uns 14.000 km2,
és a dir, el 48% del territori català, i inclouen 312 municipis.
L'any 2021 els voluntaris i voluntàries del Projecte Rius han analitzat una sèrie de trams integrats en 10
de les conques internes de Catalunya (Llobregat, Besòs, Ter, Francolí, Gaià, Fluvià, Foix, Tordera, Muga i
rieres meridionals) i a 2 conques intercomunitàries: l’Ebre (Segre, Noguera Ribagorçana i Noguera
Pallaresa) i la Sénia. A continuació es presenten els resultats de les inspeccions detallats per conques.

Llegendes:
QUALITAT HIDROMORFOLÒGICA

Cabal

QUALITAT FISICOQUÍMICA

Temperatura

QUALITAT BIOLÒGICA

Índex de macroinvertebrats

Nivell més alt

Òptima

Molt bo

Nivell habitual

Excessiva

Bo

Nivell més baix

Mediocre

Ph
pH 4

Índex d'hàbitat fluvial
Ben constituït

pH 6

Amb alteracions

pH 7

Empobrit

pH 8

Deficient
Dolent

Sense dades

pH 9

Índex del bosc de ribera
Qualitat bona
Qualitat mediocre
Qualitat dolenta

Nitrats
0 mg/l
5 mg/l
20 mg/l
40 mg/l

Sense dades

Saturació d'oxigen
Alta
Baixa

Sense dades
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Llobregat
76 inspeccions

Besòs

74 inspeccions

Ter

54 inspeccions

Francolí
41 inspeccions

49

Segre

23 inspeccions

Gaià

14 inspeccions

Ebre

11 inspeccions

Fluvià
9 inspeccions

50

Foix

9 inspeccions

Noguera Pallaresa
8 inspeccions

Tordera
8 inspeccions

Muga
6 inspeccions

51

Rieres meridionals
5 inspeccions

Noguera Ribagorçana
2 inspeccions

Sénia

2 inspeccions

52

Annex II
Citacions d'espècies

A continuació llistem les observacions de flora i fauna realitzades per les persones voluntàries
especificant-ne la categoria de protecció si escau.
VEGETACIÓ
ESPÈCIE

CATEGORIA DE
PROTECCIÓ

NÚM. DE
CITACIONS

Àlber (Populus alba)

114

Aloc (Vitex agnus-castus)

14

Arç Blanc (Crataegus monogyna)

47

Asprella (Chara vulgaris)

5

Avellaner (Corylus avellana)

59

Boga (Typha angustifolia)

53

Canyís (Phragmites australis)

148

Càrex (Carex pendula)

46

Cinell (Cladophora glomerata)

19

Consolda (Symphytum tuberosum)

1

Créixens bords (Apium nodiflorum)

27

Créixens vers (Nasturtium officinale)

14

Cua de cavall (Equisetum sp)

45

Esbarzer (Rubus ulmifolius)

165

Fenàs boscà (Brachypodium sylvaticus)

19

Freixe (Fraxinus angustifolia)

99

Freixe de fulla gran (Fraxinus exelcior)

23

Gatell (Salix atrocinerea)

28

Herba donzella (Vinca difformis)

6

Herba sabonera (Saponaria officinalis)

6

Heura (Hedera helix)

83

Jonc Boval (Scirpus holoschoenus)

68

Llengua d'Oca (Potamogeton nodosus)

3

Llentia d'aigua (Lemna sp)

26

Lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides)

8

Lliri groc (Iris pseudacorus)

17

Malrubí d'aigua (Lycopus europaeus)

10

Menta borda (Mentha rotundifolia)

31

Nòstoc (Nostoc comune)

1

Om (Ulmus minor)

65

Ortiga borda (Lamium flexuosum)

81

Ortiga gran (Urtica dioica)

90

Plantatge d'aigua (Alisma plantago-aquatica)

10

Pollancre (Populus nigra)

181

Ranuncle aquàtic (Ranunculus aquatilis)

3

Salicària (Lythrum salicaria)

10

Salze blanc (Salix alba)

65

Sanguinyol (Cornus sanguinea)

17

Vern (Alnus glutinosa)

50

Vimetera (Salix fragilis)

4
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ESPÈCIE

CATEGORIA DE
PROTECCIÓ

NÚM. DE
CITACIONS

Violes d'aigua (Pinguicola vulgaris)

5

Volantí (Ceratophyllum demersum)

1

Canya de sant Joan (Arundo donax)

Espècie al·lòctona

139

Ailant (Ailanthus altissima)

Espècie al·lòctona

22

Raïm de moro (Phytolacca americana)

Espècie al·lòctona

14

Plàtan (Platanus x hybrida)

Espècie al·lòctona

67

Baladre (Nerium oleander)

Espècie al·lòctona

13

Budleia (Buddleja davidii)

Espècie al·lòctona

7

Lledoner (Celtis australis)

Espècie al·lòctona

32

Desmai (Salix babilonica)

Espècie al·lòctona

19

Meravelles d'aigua (Ipomea sagittata)

Espècie al·lòctona

5

Falguera d'aigua (Azolla caroliniana)

Espècie al·lòctona

4

Eucaliptus (Eucalyptus sp)

Espècie al·lòctona

6

Gineri (Cortaderia selloana)

Espècie al·lòctona

15

CATEGORIA DE
PROTECCIÓ

NÚM. DE
CITACIONS

Llúdriga (Lutra lutra)

A

8

Musaranya d'aigua mediterrània (Neomys anomalus)

D

6

Musaranya d'aigua pirinenca (Neomys fodiens)

D

2

MAMÍFERS
ESPÈCIE

Rata comuna (Rattus norvegicus)

26

Rata d'aigua (Arbicola sapidus)

2

Teixó o toixó (Meles meles)
Turó (Mustela putorius)

7
B

4

Espècie al·lòctona

11

CATEGORIA DE
PROTECCIÓ

NÚM. DE
CITACIONS

Serp d'aigua (Natrix maura)

D

21

Serp de collaret (Natrix natrix)

D

4

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)

C

10

Tortuga d'estany (Emys orbicularis)

B

2

Tortuga de tempes grogues (Trachemys scripta scripta)

Espècie al·lòctona

5

Tortuga de tempes roges (Trachemys scripta elegans)

Espècie al·lòctona

8

Tortuga mossegadora (Chelydra serpentina)

Espècie al·lòctona

2

Visó americà (Mustela vison)

RÈPTILS
ESPÈCIE

55

AUS
ESPÈCIE

CATEGORIA DE
PROTECCIÓ

Ànec collverd (Anas Platyrhynchos)

NÚM. DE
CITACIONS
61

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

C

55

Blauet (Alcedo atthis)

C

26

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

D

3

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

C

Cadernera (Carduelis carduelis)

1
22

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

13

Corriol petit (Charadrius dubius)

C

2

Cuereta blanca (Motacilla alba)

D

21

Cuereta torrentera (Motacilla alba)
Esplugabous (Bubulcus ibis)

23
D

Gavina vulgar (Larus ridibundus)

3
55

Mallerenga blava (Parus caeruleus)

D

21

Martinet blanc (Egretta garzetta)

D

23

Martinet de nit (Nyctiocorax nyctiocorax)

3

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

C

3

Merla d'aigua (Cinclus cinclus)

C

16

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

D

12

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)

D

32

Oreneta de ribera (Riparia riparia)

C

12

Oriol (Oriolus oriolus)

D

Pardal comú (Passer domesticus)

6
61

Picot garser petit (Dendrocopos minor)

B

5

Pit-roig (Erithacus rubecula)

D

64

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

19

Rossinyol (Luscinia magarhynchos)

40

Rossinyol bord (Cettia cetti)

D

35

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

D

9

Teixidor (Remiz pendulinus)

C

1

Tord comú (Turdus philomelos)
Trist (Cisticola juncidis)

7
D

11

Xarxet comú (Anas crecca)

1

Xivitona (Actitis hypoleucos)

3

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Bec de corall sengalès (Estrilda astrild)

8
Espècie al·lòctona

4

CATEGORIA DE
PROTECCIÓ

NÚM. DE
CITACIONS

Cranc de riu americà (Procambarus clarkii)

Espècie al·lòctona

99

Cranc senyal (Pacifastacus leniusculus)

Espècie al·lòctona

1

Cranc blau (Callinectes sapidus)

Espècie al·lòctona

2

INVERTEBRATS
ESPÈCIE
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PEIXOS
ESPÈCIE

CATEGORIA DE
PROTECCIÓ

NÚM. DE
CITACIONS

Anguila (Anguilla anguilla)

5

Bagra o Llissa (Squalius cephalus)

15

Barb comú (Barbus grellsii)

11

Barb cua-roig (Barbus haasi)

2

Barb de muntanya (Barbus meridionalis)

13

Bavosa de riu (Salaria fluviatilis)

6

Espinós (Gasterosteus gymnurus)

1

Llissa calua (Liza ramada)

5

Llissa llobarrera (Mogil cephalus)

6

Madrilla (Chondrostoma miegii)

4

Truita (Salmo trutta)

9

Carpa (Cyprinus carpio)

Espècie al·lòctona

16

Barb roig o veró (Phoxinus phoxinus)

Espècie al·lòctona

6

Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)

Espècie al·lòctona

5

Albornell o ablet (Alburnus alburnus)

Espècie al·lòctona

5

Gambúsia (Gambusia holbrooki)

Espècie al·lòctona

13

Peix gat (Ameiurus melas)

Espècie al·lòctona

3

Gobi (Gobio lozanoi)

Espècie al·lòctona

2

Llop de riu (Barbatula barbatula)

Espècie al·lòctona

2

Carpí (Carassius auratus)

Espècie al·lòctona

2

Perca americana (Micropterus salmoides)

Espècie al·lòctona

1

Peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus)

Espècie al·lòctona

1

CATEGORIA DE
PROTECCIÓ

NÚM. DE
CITACIONS

AMFIBIS
ESPÈCIE
Granota pintada (Discoglossus pictus)
Granota roja (Rana temporaria)

5
D

Granota verda (Pelophylax perezi)
Granoteta de punts (Pelodytes punctatus)

D

Gripau comú (Bufo spinosus)
Gripau corredor (Bufo calamita)

3
42
3
17

D

1

Salamandra (Salamandra salamandra)

D

12

Tòtil (Alytes obstetricans)

D

9

Tritó palmat (Lissotriton helveticus)

D

1

Tritó pirinenc (Calotriton asper)

C

1

Tritó verd (Triturus marmoratus)

D

3

Reineta meridional (Hyla meridionalis)

7
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Riu Ripoll a Castellar del Vallès. INSTITUT CAN MAS.
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Riu Brugent a Mont-ral. ESCOLA EL BOSC.
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Més informació
Av. Mistral, 36, Esc. Esq. Pral 2ª
08015 Barcelona
934 213 216
653 796 174
info@associaciohabitats.cat

Segueix-nos!

www.projecterius.cat
www.associaciohabitats.cat

Torrent de les Pletasses a La Molina. ANNA TORRENT.
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