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El 60 – 70% de
zones humides
naturals d’Espanya
s’han perdut
Impactes negatius :
1.
2.
3.

Problemes d’abastiment d’aigua
Pèrdua de biodiversitat
Pèrdua d’adaptabilitat enfront a
inundacions

Tendència accentuada pel canvi climàtic

Des de l’any 1.900 fins a la actualitat, com a
conseqüència de l’activitat humana.
Guia Nueva Cultura del Agua

Només el 55% de les
masses d’aigua
espanyoles estan en
bon estat

Principals amenaces:
•
•
•

Contaminació i deixalles
Fragmentació d’hàbitats
Sobreexplotació dels recursos

Què ens mou?
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L'inici de tot

+ de 24 anys

1997. L'inici de tot va ser un desig i un acte de responsabilitat envers el futur,
amb les generacions que havien i hauran de venir. Tornar a acostar les persones als
espais naturals que havien oblidat, que estaven en perill i amb els quals calia tornar a
connectar.

El somni d'un grup molt petit d'estudiants i professors d'Ecologia de la
Universitat de Barcelona va transformar-se en un projecte amb lideratge professional i
un compromís voluntari d'excel·lència que ha reconduït la relació que la ciutadania té i
tindrà amb el seu entorn, el paisatge que ens identifica; amb la vida.

Els nostres objectius
•

Protegir i millorar la qualitat del nostre entorn natural i
cultural.

•

Conscienciar a la societat, en adoptar actituds
encaminades a millorar la qualitat dels hàbitats.

•

Apropar la ciutadania al valor del medi ambient.

•

Potenciar el voluntariat ambiental.

•

Integrar i coordinar les tasques de conservació, protecció
i millora de l’entorn natural amb un treball en xarxa.

Transformem persones,
conservem l’entorn

Som una entitat sense ànim de lucre
Declarada d’utilitat pública
Adherida a la Llei de Mecentage 49/2002

Líders en voluntariat
ambiental de
Catalunya
Per abast, participants i trajectòria

Afavorir l’acostament
de les persones a
l’entorn natural per
promoure’n la
conservació

Reconeixements i
trajectòria
2019
2018
2015
2011
2009
2007
2006
2003
2000

Premi Natura (Tiendas Natura)
Accésit Premi Civisme a la ciutadania i virtud civil (Generalitat de Catalunya)
Premi Nacional de Medi Ambient a la categoria de Trajectòria (Generalitat de Catalunya)
Premi Trajectòria en conservació de medi fluvial i custòdia del territori (ACA)
Premi Nacional de Voluntariat (Generalitat de Catalunya)
Premi al millor projecte ambiental (Abacus Cooperativa)
Premi Nacional de Medi Ambient a la millor iniciativa ambiental (Generalitat de Catalunya)
Premi Acció 21 (Ajuntament de Barcelona)
Premi Nacional de Voluntariat (Generalitat de Catalunya)

Com actuem?
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Principals línies
d’actuació
3. Comunicació i sensibilització

1. Projecte Rius
Formem i acompanyem les persones perquè
converteixin en els vigilants dels seus propis rius.

es

Conscienciem a la ciutadania sobre el valor de la natura i
del seu paper per a conservar-la.

2. Custòdia fluvial

4. Serveis ambientals (empreses)

Donem suport a grups locals en projectes de restauració i
conservació ambiental.

Dissenyem i implementem activitats a mida vinculades a
la descoberta i la conservació dels rius.

1. Projecte Rius
•

Únic projecte d’anàlisi de l’estat dels rius basat en el voluntariat a Catalunya.

•

Seguiments de trams de riu de 500 metres escollits pels participants mateixos.

•

2 inspeccions a l’any (primavera i tardor).

•

Metodologia pròpia desenvolupada per la Universitat de Barcelona.
* Dades

211 grups de voluntaris
6.000 participants *

170 trams de riu analitzats
345 inspeccions*

2019

123 centres educatius*

Informe anual RiusCat
projecterius.cat
• Informe anual sobre l’estat dels rius a Catalunya
(Dades recopilades a través de la participació ciutadana.)
• Elaborat des del 1997. Actualment es compta amb més de
4.000 inspeccions registrades.

• Assessorat pel Departament d’Ecologia de la Universitat de
Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua per actualitzar els
mètodes de mostreig i l’anàlisi de resultats.

2. Custòdia fluvial
Ajudem als grups locals
•

Per desenvolupar els seus propis projectes de conservació
del patrimoni natural i cultural vinculat als rius.

Establim convenis amb propietaris de finques
privades, entitats locals i administracions públiques
•

Per dur a terme actuacions de millora en:
 Plantació de vegetació autòctona
 Recollida de deixalles
 Recuperació d’elements patrimonials

Sempre amb la participació de la població local!

3. Comunicació i sensibilització
Realitzem diverses publicacions divulgatives

Revista Espiadimonis

Guies i manuals
Fulletons

4. Serveis ambientals
Treballem en projectes ad-hoc

Activitats per a empleats i famílies

Comunicació i conscienciació

• Coneixement dels entorns naturals

• Participació en conferències i debats

• Accions de preservació de la
biodiversitat local

• Cicles de tallers i activitats educatives

• Voluntariat corporatiu

• Disseny de materials educatius
adreçats a diferents públics

Què oferim?

Activitats per empleats i famílies
Patrocinis i col·laboracions
Conservació ambiental a la vostra mida
Posicionament actiu en la defensa dels rius

Descoberta

Voluntariat a mida

Adopta un tram

ConservAcció

Aliança pels rius

Total activitats
voluntariat

1 activitat d’inspecció

1 activitat de conservació

2 activitats combinant
inspecció i conservació

2 activitats combinant inspecció
i conservació

4 activitats combinant inspecció i
conservació

Nº participants per
activitat

30

30

30 persones x activitat

30 persones x activitat

30 persones x activitat

Durada activitat

3h

4h

4 h per activitat

4 h per activitat

4 h per activitat

Status empresa

Amiga

Amiga

Padrina

Col·laboradora oficial

Patrocinadora oficial

Contraprestacions

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Coordinació de la
inspecció d’un tram
del projecte Rius
Assegurances
Materials per a
l’activitat
2 coordinador/es

•
•
•

Disseny y preparació
ad hoc d’una activitat
de conservació:
identificació del tram,
inspecció de l’entorn i
definició de tasques
Assegurances
Materials per a
l’activitat
2 coordinadors/es

•

•
•

2 activitats de voluntariat
Merchandising per a les
activitats
Alta com a empresa
padrina i introducció de
les dades per participar a
l’informe RiusCat
Presència logo empresa
al web del Projecte Rius
Certificat ”Empresa
Padrina”

•

•
•
•
•

Xerrada in company
2 activitats de voluntariat
Merchandising per a les
activitats
Alta com a empresa padrina
i introducció de les dades
per participar a l’informe
RiusCat
Certificat ”Empresa Padrina”
Presència logo empresa al
web del Projecte Rius com a
Empresa col·laboradora
Cessió d’ús del logo
“Empresa col·laboradora
del Projecte Rius”
Article i entrevista a la
Revista Espiadimonis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Import

1.000 €

2.000 €

5.000 €

10.000 €

2 Xerrades in company
(presentació i tancament)
4 activitats de voluntariat
Merchandising per a les activitats
Alta com a empresa padrina i
introducció de les dades per
participar a l’informe RiusCat
Certificat ”Empresa Padrina”
Presència destacada logo empresa
al web del Projecte Rius
Cessió d’ús en exclusiva del logo
”Patrocinadora oficial del Projecte
Rius”
Article y entrevista a la Revista
Espiadimonis
Patrocini exclusiu de l’informe
RiusCat amb article personalitzat
(carta CEO o altres)
Possibilitat d’acte conjunt de
presentació de l’informe
Inclusió del logo de l’empresa als
materials i xerrades del Projecte
Rius

35.000 €

Descoberta
1

30

3

ACTIVITAT

PERSONES

HORES

DESCRIPCIÓ
Visitarem un dels trams del Projecte Rius per a inspeccionar-lo amb
l’objectiu de desvetllar-ne l’estat de salut, observant i analitzant diferents
aspectes com el cabal, la temperatura de l’aigua, els impactes a les riberes, la
presència de nitrats, la cerca d’organismes macroinvertebrats o l’observació
de fauna i flora. La família i els amics també hi estan convidats, si ho voleu!
IMPORT 1.000 €
L’activitat estarà totalment gestionada pel nostre equip excepte el transport.

Inclou l’assegurança, els materials i 2 monitors/es. Possibilitat de triar un
tram a conveniència de l’empresa (dins dels trams que formen part del
Projecte Rius).

Voluntariat a mida
1

30

4

ACTIVITAT

PERSONES

HORES

DESCRIPCIÓ
Compartirem 1 dia a la natura realitzant accions de conservació i
preservació de la fauna i la flora en un tram de riu:
Col·locació de caixes-niu, neteja de ribes o erradicació d’espècies invasores.
Una oportunitat per a conèixer les principals amenaces dels nostres rius i
tornar a casa amb la satisfacció d’haver contribuït a fer-hi front.

IMPORT 2.000 €
El nostre equip dissenyarà l’activitat de forma personalitzada perquè
s’adapti a les vostres necessitats: identificació del tram, tasques a realitzar,
materials necessaris.
L’activitat estarà totalment gestionada pel nostre equip excepte el
transport. Inclou l’assegurança, els materials i 2 monitors/es.

Apadrina un tram
2

30/act

4/act

ACTIVITATS

PERSONES

HORES

DESCRIPCIÓ

2 activitats de voluntariat per compartir 2 dies a la natura, amb els mateixos
participants o dos grups diferents per cada una. L’activitat combina la inspecció del riu
amb alguna acció de conservació.
VISIBILITAT
Compromís en la cura d’un tram del riu que escolliu gràcies al certificat d’Empresa
Padrina del Projecte Rius. Els vostres participants tindran la motivació que les dades que
recopileu formaran part de l’Informe RiusCat i que podeu fer seguiment del tram.
També guanyareu visibilitat del vostre logo al web d’Associació Hàbitats, com a
col·laboradors.
IMPORT 5.000€

Ens encarreguem d’organitzar 2 activitats de Voluntariat, introduir les vostres dades per
a l’Informe RiusCat i el vostre logo al web del Projecte Rius. A més també podem crear
merchandising especial per a les activitats.

ConservAcció
2

30/act

4/act

ACTIVITATS

PERSONES

HORES

Us cedirem l’ús del logotip d’“Empresa Col·laboradora” durant
1 any i tindreu el vostre espai a la revista Espiadimonis perquè
tothom s’assabenti del vostre compromís!

DESCRIPCIÓ
2 activitats de Voluntariat per compartir 2 dies a la natura, amb els mateixos participants o dos
grups diferents per cada una. Les activitats permeten inspeccionar la salut del riu i fer alguna acció
de conservació.
VISIBILITAT
Sereu una empresa defensora dels rius i així ho mostrareu amb el logotip “d’Empresa
col·laboradora amb el Projecte Rius”. Contribuireu amb les vostres dades a l’Informe RiusCat i les
podreu compartir amb els vostres col·laboradors amb una xerrada in company que motivarà
tothom a participar-hi.
IMPORT 10.000€
Ens encarreguem d’organitzar 2 activitats de Voluntariat, introduir les vostres dades per a l’Informe
RiusCat i posar el vostre logo al web del Projecte Rius com a empresa col·laboradora. No sigueu
tímids i demaneu merchandising per a l’ocasió!

Aliança per la protecció del rius
4

30/act

4/act

ACTIVITATS

PERSONES

HORES

Podreu utilitzar el logotip com a empresa Patrocinadora oficial
durant 1 any i patrocinareu l’informe RiusCat perquè tothom
s’assabenti del vostre compromís.

DESCRIPCIÓ
4 activitats de Voluntariat per compartir 2 dies a la natura, amb els mateixos participants o grups
diferents en cadascuna d’elles. Una magnífica oportunitat per fer una acció massiva d’inspecció i
conservació dels rius i veure’n la evolució amb el pas dels mesos.
VISIBILITAT
La protecció dels rius serà el vostre segell: el logotip exclusiu de “Patrocinadora oficial del Projecte Rius”
així ho acreditarà. Tindreu l’orgull de patrocinar l’Informe RiusCat i tenir-hi veu pròpia amb una carta del
vostre CEO. I perquè sabem que ho voldreu compartir amb els vostres col·laboradors, podreu gaudir de 2
xerrades in company per a difondre el projecte.
Animeu-vos a trobar noves vies de col·laboració: una presentació a premsa de l’informe, una campanya
de sensibilització...
IMPORT 35.000€
Deixeu-nos-ho a nosaltres: 4 activitats de Voluntariat, introduir les vostres dades per a l’Informe RiusCat i
pujar el vostre logo de forma destacada al web del Projecte Rius. El merchandising serà imprescindible
per generar orgull entre els vostres col·laboradors.

TOTA LA NOSTRA DEDICACIÓ I ENERGIA PER AQUESTA GRAN ALIANÇA!

Projectes amb impacte

per les empreses compromeses

Impacte contribuint
als reptes mundials
Per distingir-se com a empresa que dona
resposta als Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides amb accions concretes.

Confien en nosaltres...

www.associaciohabitats.cat
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