30.
Millora ambiental i revalorització social
de la riera de Martinet a Aiguafreda
ENTITAT PROMOTORA:
Associació Hàbitats – Projecte Rius
www.www.projecterius.org
PRESSUPOST DEL PROJECTE: 35.813 €
Localització:
Riera de Martinet, Aiguafreda
(Vallès Oriental-Osona)
Àmbit del projecte:
custòdia fluvial

Un dels trams de la riera de Martinet en bon estat ecològic. Imatge: Associació Hàbitats – Projecte Rius

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
L’Associació Martinet, Grup de Defensa Fluvial, ha estat
l’entitat local que junt a l’Associació Hàbitats-Projecte Rius
ha impulsat aquesta iniciativa, amb la finalitat d’actuar per a
la preservació i revalorització d’un espai fluvial tan singular
com és la riera de Martinet, situada al peu del Parc Natural del
Montseny.
Aquest projecte busca la gestió sostenible d’un espai fluvial
d’elevat valor ecològic i de gran interès social local, impulsant la participació ciutadana en cadascuna de les fases, per
assolir i mantenir el principal objectiu de la Directiva Marc de
l’Aigua: el bon estat ecològic del sistema aquàtic superficial.
Per tant, la gestió i la planificació del recurs hídric i l’espai
associat es desenvoluparà sota els condicionants de promoure l’ús sostenible de l’aigua i treballar per protegir i millorar el
medi aquàtic, tot fent compatible els objectius de conservació
amb els usos i aprofitaments de la finca.
El projecte de la riera de Martinet contempla l’elaboració i publicació d’estudis sobre l’estat i característiques botàniques i
faunístiques de l’entorn de la riera. També inclou l’aplicació de
mesures correctores i de millora de la qualitat de l’aigua i de
l’estat de conservació tant del bosc de ribera, com a hàbitat
d’interès prioritari, com dels hàbitats forestals circumdants
pertanyents a la finca, per tal de millorar i mantenir la connectivitat ecològica. Així mateix es divulgarà el projecte des
del començament i es fomentarà la participació dels diferents

sectors socials a través de l’organització d’activitats educatives obertes a tots el públics, l’elaboració de material didàctic i
la senyalització d’una ruta naturalista.
La proposta va sorgir a principi de 2008 i totes les actuacions
es porten a terme amb la col·laboració tant de l’Ajuntament
d’Aiguafreda, a través d’un acord d’adopció de rius, com
del propietari de la finca El Saüc, propietat que es troba dins
de l’àmbit del projecte, a través d’un acord de custòdia del
territori.

OBJECTIUS
1. Determinar els punts de conflicte hidrològic i ecològic
a través d’un estudi.
2. Millorar l’estat ecològic de l’espai fluvial de la riera de
Martinet (hàbitat prioritari).
3. Identificar els elements naturals (flora i fauna) i els
elements culturals (tradició) singulars vinculats a l’espai
fluvial de la riera de Martinet.
4. Difondre la iniciativa, els valors de l’indret i fomentar
l’ús públic respectuós dels espais fluvials.
5. Incrementar la sensibilització entre la població i
promoure la participació ciutadana.
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PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 35.813 €
Coordinació i execució del projecte

22.155 €

Creació (i ampliació) d’una base de dades
amb informació botànica faunística

2.000 €

Estudis dels ocells, amfibis i peixos
vinculats a l’espai fluvial

3.000 €

Propostes de mesures (correctores i de millora)

1.700 €

Senyalització, neteja i jornades
de treball amb voluntariat

9.900 €

Sortides educatives i naturalistes temàtiques
Els participants de la sortida naturalista i formativa valoren l’estat de salut de
la riera de Martinet amb el Projecte Rius. Imatge: Associació Hàbitats – Projecte Rius

RESULTATS I INDICADORS DE SEGUIMENT
1. Estudi i proposta de mesures correctores i de millora de
l’espai.

560 €

Manteniment del sender i seguiment
de l’estat ecològic i espècies d’interès

1.600 €

Coordinació tècnica del projecte i del voluntariat

3.395 €

Difusió

4.600 €

Guia de natura

4.200 €

Jornades sobre el patrimoni cultural
i de presentació dels resultats de l’estudi

2. Trams de riu amb hàbitats i espècies recuperades.
Increment de les poblacions d’espècies d’interès.

400 €

Altres despeses

9.058 €

3. Catàlegs de flora i fauna, i catàleg d’elements del patrimoni
cultural elaborats.

Dietes i desplaçaments

300 €

Material didàctic, de treball i eines

850 €

4. Ruta naturalista senyalitzada, tríptic de la ruta editat,
guia de natura editada i exemplars distribuïts als municipis
vinculats al projecte.

Despeses d’organització i assegurança voluntariat

745 €

Coordinació del Dossier de Projectes de Custòdia 7.163 €
Total pressupost

5. Activitats participatives organitzades, augment del nombre
d’assistents i de la població sensibilitzada. Millora de la
percepció de la població envers la riera (valoracions positives).

ACCIONS

35.813 €

Aquest projecte ha rebut el suport de l’Ajuntament d’Aiguafreda i la Fundación Biodiversidad.
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Estudis i propostes de mesures
Diagnòsi ambiental de la riera de Martinet i la finca
Estudis i inventaris de flora i fauna
Propostes de mesures (de gestió i/o correctores i de millora)
Seguiment de l’estat ecològic de la riera
Elaboració de continguts de l’itinerari de natura
Disseny dels elements de senyalització
Conservació i millora de l’espai
Potenciació de la vegetació de ribera
Arranjament del camí en alguns punts
Divulgació i sensibilització ciutadana
Jornades de participació i sortides naturalistes
Jornada de col·locació de la senyalització amb voluntariat
Jornada de neteja popular
Publicació d’una guia de natura o similar
Manteniment i seguiment de les actuacions
Manteniment de les actuacions

anual (a partir de l’any 3)

El Dossier de Projectes de Custòdia
compta amb el suport de:

Aquest projecte ha estat seleccionat pel “programa de custòdia del territori, per a la recuperació, gestió i conservació
de l’entorn fluvial” de l’Agència Catalana de l’Aigua i la xct
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