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Introducció

Associació Hàbitats 
Qui som?
Com ens organitzem?

Projecte Rius
De què va el projecte?
Una iniciativa de voluntariat ambiental
Drets i deures
Qui hi pot participar?
Com és  la metodologia d'inspecció?
On es fa la inspecció? Com triem l'espai?
Quina formació rebrem?
Disposarem de materials i acompanyament?
Quan hem de fer la inspecció del riu?
Què fem amb els resultats ?
 

Volem participar
1. Contactar amb l'equip tècnic
2. Assistir a una activitat formativa.
3. Definir el grup de voluntariat.
4. Escollir el tram de riu.
5. Formalitzar el grup.
6. Fer la inspecció del riu.
7. Reportar els resultats.
8. Assessorament continu.
9. Interrupció de les tasques o desvinculació.

Consideracions davant d'emergència sanitària

Contacte amb nosaltres
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Aquest dossier s’adreça a les persones que volen ser voluntàries del Projecte Rius. Al llarg
de les següents pàgines us expliquem en què consisteix aquesta iniciativa de voluntariat
ambiental, els compromisos que suposa participar-hi i els passos a seguir per sumar-vos-hi.
Us guiarà en tot allò que heu de saber abans i durant la pràctica del voluntariat.
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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 la conservació dels ecosistemes, la
biodiversitat i el patrimoni. Els seus principals pilars són l’educació, el voluntariat i la participació.

L’entitat neix a la Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, on professorat i alumnes albiren
un projecte que permeti aprofundir en el coneixements i la conservació dels ecosistemes
aquàtics continentals a través de la implicació de la ciutadania: el Projecte Rius.

L’Associació Hàbitats s'integra per vora un centenar de socis i sòcies, en els qui recau la
sobirania. Participen en la presa de decisions i intervenen en la gestió i les activitats quotidianes.
Les persones sòcies estan compromeses amb la missió i els valors de l’entitat i hi contribueixen
amb una petita quota anual que ajuda a finançar els projectes.

L’Associació gaudeix, a més, d'un equip tècnic professional que s’encarrega d’executar els
projectes, atendre al públic i donar a conèixer l'entitat.

Els projectes compten amb persones voluntàries que participen activament, duent a terme
tasques específiques. En el cas concret del Projecte Rius, inspeccionant periòdicament l’estat
ecològic d’un tram de riu o riera amb el suport de l’equip tècnic.

Associació Hàbitats

Qui som?

Com ens organitzem?
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El Projecte Rius és una iniciativa que neix fa 25 anys amb l’objectiu d’impulsar la participació
activa de la societat en la conservació i millora dels espais fluvials i del seu patrimoni.
 
El projecte dóna a conèixer a la ciutadania les característiques i valors dels ecosistemes
fluvials, els problemes que pateixen i què es pot fer per millorar-los. Tot plegat a través de
diferents estratègies com el voluntariat, l’educació i la divulgació.

El voluntariat s'organitza en grups de persones, que tenen la missió d’analitzar un tram de riu o
rierol de manera periòdica, seguint una metodologia científica que contempla diferents
paràmetres que permeten establir l'estat ecològic del tram.

D’aquesta manera, s'obté informació sistematitzada del conjunt de conques hidrogràfiques de
Catalunya que s’empra per a la recerca científica. Alhora, suposa una important mobilització
social i ciutadana en la conservació dels espais fluvials, unint així les vessants social i
ambiental en un sol projecte.

L’àmbit d’actuació del Projecte Rius és el conjunt de Catalunya, tot i que la iniciativa també es
duu a terme a altres regions d’Espanya i del món.

Projecte Rius

De què va el projecte?

Resultats de l'any 2021:
211 grups de voluntariat (6.191 persones).
222 trams de riu analitzats.
357 inspeccions realitzades.

"Projecte Rius és la principal iniciativa
de voluntariat ambiental a Catalunya,
per l'abast territorial, la trajectòria i el
nombre de participants que aplega."
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Ser voluntari o voluntària vol dir dur a terme una acció d’interès general, motivada per l’altruisme i
la voluntat de transformació social i realitzada sota l’empara d’una entitat no lucrativa.

Aquesta definició desgrana diferents idees. En primer lloc, el voluntariat ha de respondre a un
interès general, amb una clara vocació de millora social. Segon, les persones voluntàries ho són
de manera desinteressada i sense afany de treure’n cap rèdit. I tercer, l’entitat que promou el
voluntariat és exempta de lucre econòmic i promou l’associacionisme, és a dir, la unió lliure de
persones en pro d’un objectiu comú.

En el cas del Projecte Rius, com hem vist, aquest objectiu comú és involucrar la societat en el
coneixement, seguiment i conservació del medi fluvial. Aquesta missió es vehicula a través del
voluntariat, entès com l’expressió màxima de la participació individual i col·lectiva en la millora del
medi i, en conseqüència, del conjunt de la societat.

En els projectes de voluntariat ambiental existeix un triple destinatari de l’acció: el medi que volem
millorar, la societat com a beneficiària última de la protecció del medi i, per últim, la mateixa
persona voluntària, que des d’un perspectiva lúdica i educativa participa en aquesta acció.

Projecte Rius, una iniciativa de voluntariat ambiental
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El projectes de voluntariat es regulen per la Llei La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i
de foment de l'associacionisme. Aquesta normativa recull, entre d'altres, els drets i deures de
les persones voluntàries i de les entitats que duen a terme projectes de voluntariat. El què per
una de les parts són drets, esdevenen deures per a l’altra, i a l’inrevés. En aquesta taula se
sintetitzen aquestes correspondències:

Drets i deures
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Qui pot participar-hi?

Tothom que ho desitgi pot participar en el
Projecte Rius, però cal tenir en compte que
es tracta d’un voluntariat en grup (mínim
tres persones). Els menors d’edat han de
participar acompanyats dels responsables
legals, ja siguin pare o mare, o bé el centre
educatiu si s'escau.

Entorn el 70% dels grups de voluntariat que
hi participen formen part de la comunitat
educativa (escoles i instituts). També hi ha
un nombre important de famílies (10%) i
d'entitats ambientals (10%). Entitats no
ambientals, administracions públiques i
altres tipus de grups sumen el 6%.

La inspecció del riu segueix una metodologia
científica integrada per diferents mesures i
indicadors:

Paràmetres hidromorfològics: es tracta de
mesurar les condicions i els impactes que
afecten la morfologia de la llera, el llit del riu i
el bosc de ribera. L'impacte de les
infraestructures, la presència de deixalles, els
usos del sòl, el cabal, etc.

Paràmetres fisicoquímiques: se centren en
l’aigua del curs fluvial, prenent mesures com
la temperatura, la terbolesa, la presència de
nitrats, d'oxigen i el pH.

Paràmetres biològics: es basen en la
recerca d’organismes macroinvertebrats com
a biodindicadors i també en l’observació de
flora i fauna.

Com és la metodologia
d’inspecció fluvial? 

Quines mesures es prenen?

On es fa la inspecció? 

Com triem l'espai?

Cada grup escull lliurement el tram de riu o
riera on realitzarà periòdicament la inspecció.
Es recomana, però, triar un espai proper a la
població de residència, evitant així fer
desplaçaments llargs o costosos a propòsit.
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Quina formació rebrem?

Periòdicament organitzem activitats de
formació per tal que els nous aspirants a
voluntaris coneguin la metodologia
d’inspecció i puguin replicar-la de manera
autònoma.

Aquestes activitats són a l’aire lliure i tenen
un caire demostratiu i participatiu. Se solen
celebrar en dissabte al matí i tenen una
durada aproximada de 3 hores. Són
gratuïtes i obertes a tothom. Cal inscripció
prèvia.

És indispensable realitzar la formació a
l’inici de la col·laboració, però també es
recomana assistir de tant en tant a
formacions addicionals per resoldre dubtes
o ampliar coneixements. 

Comptareu amb el suport de l’equip tècnic en
tot moment, que us guiarà al llarg del procés.
Us hi podreu adreçar sempre que vulgueu
per resoldre dubtes o incidències. 

A l’inici de la col·laboració rebreu la carpeta
de materials, que haureu de completar amb
altres estris de fàcil adquisició. 

Al web del projecte trobareu recursos
complementaris, com per exemple guies de
fauna o dossiers per desenvolupar el Servei
Comunitari si sou un institut.

Disposarem de materials,
recursos o acompanyament?
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Quan hem de fer la
inspecció del riu o riera?

Campanya de primavera

Campanya de tardor 

Haureu de fer dues inspeccions a l’any, que
s’emmarquen en periodes de campanya:

      Del 15 d’abril a 31 de maig.

      Del 15 de setembre al 31 d’octubre.

Després de cada període es disposa de 15
dies addicionals per reportar els resultats
obtinguts.

Cada grup de voluntariat disposa d’un usuari
web a través del qual reporta els resultats
de les inspeccions. Gràcies a l’acumulació
de dades és visible l’evolució del tram.

Amb el conjunt de resultats que obtenen els
grups de voluntariat s’elabora amb caràcter
anual l'Informe RiusCat sobre l’estat dels
rius i rieres a Catalunya. El document fa
balanç de les principals conclusions
ambientals, així com de la participació i del
cost del projecte.

Les dades de les inspeccions estan
disponibles al web de manera lliure i oberta.
Poden emprar-se en l’àmbit de la recerca
científica, del món educatiu o en altres
estudis de caire més amateur.

I un cop feta la inspecció,
què fem amb les dades?
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Si fins aquí el Projecte Rius us engresca, en aquest apartat us expliquem els passos a seguir
per formalitzar el grup i participar en el projecte.

Contactar amb l’equip tècnic del Projecte Rius.

Assistir a una activitat de formació.

Definir el grup de voluntariat.

Escollir el tram de riu.

Formalitzar el grup i signar el document de compromís.

Fer la inspecció del riu.

Volem participar!

Reportar els resultats de les inspeccions.

Assessorament continu.

Interrupció de les tasques o desvinculació del grup de voluntariat.
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Rebre la formació inicial és indispensable
per tal de participar en el projecte. Al llarg
de l’any organitzem diferents activitats de
formació a rius i rieres de Catalunya.

Aquestes activitats són l’ocasió de conèixer
de prop la metodologia d’inspecció,
familiaritzar-se amb els estris i paràmetres
d’anàlisi i posar a prova la vostra destresa.

També ens permet explicar-vos de primera
mà el context de l’acció voluntària, els
compromisos que adquiriu, els passos a
seguir per formalitzar el grup, resoldre
dubtes i conèixer-nos una  mica millor.

Contactar amb l’equip
tècnic del Projecte Rius

Pregunteu a l’equip tècnic si és oberta la
formalització de nous grups de voluntaris.
Aprofiteu per resoldre tots els dubtes que
tingueu. Exposeu la vostra idea, quin riu o
riera heu pensat inspeccionar, quina
disponibilitat teniu, quantes persones sou, si
pertanyen a algun col·lectiu, etc. Ho podeu fer
per telèfon, correu electrònic o de manera
presencial a la seu de l’entitat amb cita prèvia.

Assistir a una activitat
de formació

Parlem-ne!
voluntariat@associaciohabitats.cat
T.  934 213 216
M. 653 796 174 Calendari d'activitats formatives
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Us recomanem que escolliu un tram a
prop de la vostra residència habitual o en
una localitat coneguda, a la que hi tingueu
fàcil accés.

Eviteu fer desplaçaments llargs i complicats,
és important que l'activitat sigui còmoda i
sostenible. Si actueu en el tram de riu més
proper a casa vostra, tot el municipi hi
sortirà guanyant.

Definir el grup de
voluntariat

Penseu quines persones del vostre entorn
poden compartir les tasques del voluntariat
del Projecte Rius amb vosaltres. Es tracta
d'un voluntariat en grup i heu de ser com
a mínim tres persones.

Tingueu present que tots els membres del
grup han de voler participar-hi de manera
lliure, desinteressada i responsable. 

Si no teniu ocasió d’implicar a més
persones, l’equip tècnic del Projecte Rius us
pot posar en contacte amb altres grups per
a que us hi pugueu sumar.

Escollir el tram de riu

Mapa d'inspeccions fluvials del
Projecte Rius: comproveu quins
grups participen a prop vostre per
no solapar-vos.
Institut Cartogràfic de Catalunya:
cerqueu les coordenades UTM del
tram que voleu apadrinar. 

Per a la tria del tram:
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Seguidament, us lliurarem la carpeta amb
els materials necessaris per a realitzar la
inspecció de rius. Recordeu que el grup de
voluntaris és plenament responsable dels
materials i no els pot cedir a altres persones
ni fer-ne cap altre ús que no sigui el
d’inspeccionar el tram de riu escollit.

Cal tenir present que teniu la carpeta en
qualitat de cessió, en cap cas és propietat
del grup. Quan el grup es desvincula del
projecte cal que la retorni a l’Associació.

Us facilitarem també les claus d'accés al
vostre espai d'usuari en línia.

Formalitzar el grup  i
signar del document de
compromís

Si després de realitzar la formació i localitzar
el tram, veieu que les tasques encomandes
s’ajusten a la vostra disponibilitat i motivació,
aleshores arriba el moment de formalitzar el
grup.

Per fer-ho cal designar a una persona de
referència del grup, facilitar les dades de
contacte i també les dades geogràfiques del
riu o riera que vulgueu analitzar.

Totes aquestes dades es recolliran en el
Document de compromís, on també hi
figuren les condicions de la col·laboració, els
drets i deures del grup i de l’entitat. És molt
important llegir atentament aquest document
i estar convençuts que podreu complir-ho.

Les vostres dades s’integren al registre del
projecte per a fer la gestió del conjunt de
grups participants. Per això és necessari que
estiguin permanentment actualitzades.
Qualsevol canvi l’heu de comunicar a l’equip
tècnic el més aviat possible.

"Tingueu cura de la carpeta de
materials i dels codis d’usuari.
Són elements que necessitareu
al llarg de la vostra tasca i cal
tenir-los ben localitzats!"

Document de Compromís: ompliu, signeu i envieu-lo
a voluntariat@associaciohabitats.cat per a que puguem
cursar l'alta. Un cop rebut contactrem amb vosaltres i
us guiarem en tots els passos.
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Fer la inspecció del riu

Un cop formalitzat el grup, ja esteu
preparats per passar a l'acció!

Periòdicament rebreu al vostre domicili els
materials fungibles necessaris per a la
inspecció (reactius químics d'un sol ús).

Les inspeccions es realitzen dos cops
l’any: a la primavera (entre el 15 d’abril i el
31 de maig) i a la tardor (entre el 15 de
setembre i 31 d’octubre).

Cal tenir present que sou responsables de la
veracitat i rigor de les dades recollides per tal
que l’Informe RiusCat il·lustri l’estat de salut
dels rius i conques de Catalunya. Per això és
important cenyir-se als períodes establerts
per fer la inspecció.

A l’hora d’anar al riu us recomanem dur roba i
calçat còmode, si porteu botes d’aigua, millor.

Assegureu-vos que el tram de riu és
accessible i no dugueu a terme conductes
de risc per les persones o l'ecosistema.
Eviteu realitzar la inspecció en terrenys
massa abruptes, desnivells pronunciats o
amb abundància d’esbarzers o ortigars.

Per tal d’evitar ensurts, mesureu la
profunditat del riu abans d’entrar a l'aigua.
Podeu emprar un pal o una branca per a fer
aquest experiment.

Mai està de més dur una petita farmaciola
per si algú pren mal. Davant d'accident,
existeix una assegurança que cobreix a les
persones voluntàries. Per aquest motui és
important que prengeu les dades i imatges
dels fets. Un cop atesa l'emergència,
contacteu amb l'equip tècnic per a realitzar
les gestions escaients.

Igualment important és desinfectar
correctament els materials per evitar la
transmissió de patògens. Podeu ruixar els
estris amb una solució desinfectant
formulada amb 2 taps de lleixiu per cada litre
d’aigua (uns 20 ml de lleixiu), o bé emprant
etanol de 70º. Cal deixar-ho assecar a l’aire
lliure abans de desar.

Si durant els procés us sorgeix qualsevol
dubte o complicació, podeu contactar amb
l’equip tècnic i junts trobarem la solució.

Ens podeu fer arribar fotografies del grup
realitzant la inspecció, o bé d’aquelles coses
curioses que trobeu al riu, dels elements que
no heu pogut identificar, etc.

Manual d'inspecció: aquest document us guiarà fil per
randa en les diferents mesures que heu de prendre.
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Després de cada inspecció, caldrà que en
reporteu les dades. Aquest pas és
segurament el més transcendent perquè
permet tancar el cercle fent el retorn a la
societat d’allò que hem après durant el
voluntariat.

Amb el conjunt de dades recopilades
elaborem cada any l’Informe RiusCat sobre
l’estat dels rius i rieres. A més, les dades
s’empren per a la recerca científica i
qualsevol persona les pot descarregar i usar
lliurament.

El report dels resultats es fa mitjançant el
formulari en línia, que trobareu al web del
Projecte Rius o a través de l’aplicació per
a mòbil i tauletes RiuApp. Hi haureu
d'introduir les claus d’usuari facilitades a
l’inici de la col·laboració. Seguidament
podreu seleccionar el tram on heu fet la
inspecció i omplir la informació sol·licitada.

Reportar els resultats de
les inspeccions

Entra al web del Projecte Rius.
Descarrega't l'aplicació RiuApp per a mòbils
i tauletes a la store.

Per reportar els resultats de les inspeccions:

Necessitareu els codis d'usuari!
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Projecte Rius és un voluntariat a llarg
termini. Hi ha grups que hi participen des
de fa més de 20 anys. Tot i que els
interessos de les persones canvien i la
continuïtat és sempre voluntària, sí
conscienciem que  la vostra participació no
es limiti només a fer una o dues inspeccions
puntuals. Si cerqueu això, aleshores hi ha
altres iniciatives que s’ajustaran millor a les
vostres necessitats. 

No obstant això, el grup de voluntariat pot
cessar en les seves tasques en el moment
que ho desitgi. Es pot tractar d’una aturada
provisional (per raons personals, manca de
disponibilitat durant una temporada, etc.) o
bé definitiva, que implica la dissolució del
grup. En qualsevol dels casos heu de
comunicar l’aturada a l’equip tècnic un mes
abans de l’inici de la campanya d’inspecció
més propera. 

Si el grup es dissol definitivament, cal
retornar la carpeta amb tots els materials
d’inspecció a l’entitat. Tingueu sempre
present que la carpeta d’inspecció la teniu
en qualitat de cessió i en cap cas és
propietat del grup.

En cas que alguns membres del grup ho
desitgin, poden integrar-se en altres grups,
tasques o projectes de l’Associació.

Assessorament
continu

Tots els grups de voluntaris tenen dret a
rebre informació i formació continuada al
llarg de la seva activitat. Podeu consultar el
web de l’entitat on es publiquen les
activitats, formacions i materials als que
teniu accés de manera gratuïta. A través del
butlletí electrònic també estareu al corrent
de les novetats del projecte.

La seu de l’entitat és oberta al públic i
l’equip tècnic us atendrà amb molt de
gust. També ens podeu contactar per
telèfon i correu electrònic.

Interrupció de les
tasques o desvinculació

Teniu dubtes?
voluntariat@associaciohabitats.cat
T.  934 213 216
M. 653 796 174
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L’emergència sanitària ens fa extremar les mesures de seguretat per tal de poder seguir duent
a terme les inspeccions.

Les campanyes d’inspecció se suspendran en cas de confinament domiciliari. En aquets cas,
l’Associació és responsable de comunicar-ho als grups de voluntariat i aquests, al seu torn,
hauran de desestimar realitzar la inspecció.

En cas que les campanyes puguin celebrar-se perquè cap normativa ho impedeixi, serà
responsabilitat dels grups seguir les mesures dictades per les Autoritats en cada moment. En
aquest sentit, els grups hauran de respectar la restriccions en la mobilitat i en les trobades,
parant atenció a aquelles que afectin l’àmbit territorial d’origen (lloc de residència) o de destí
(lloc on es fa la inspecció), així com a les mesures referents a segments, col·lectius o espais
específics si s'escau. Queda completament justificada la no realització de la inspecció davant
l’aplicació de qualsevol d’aquestes mesures.

Les persones que pertanyin a col·lectius de risc romanen exemptes de participar en les
inspeccions del riu mentre no es resolgui la situació d’emergència sanitària. 

Les activitats de formació se celebraran seguint les directrius que marquin les Autoritats en
cada moment. El nombre de places disponibles s'adaptarà a la legalitat vigent. Per participar-hi
serà imprescindible haver cursat inscripció prèvia a través dels canals habilitats. Serà obligatori
l’ús de mascareta, gel hidroalcohòlic i el manteniment de la distància de seguretat,
especialment entre persones no convivents.

Consideracions 

davant d'emergència sanitària
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Contacta amb nosaltres

Av. Mistral, 36, Esc. Esq. Pral. 2ª
08015 Barcelona

934 213 216 
653 796 174

voluntariat@associaciohabitats.cat

www.projecterius.cat
www.associaciohabitats.cat

Segueix-nos a
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