
  L’experiència consisteix en...
Recuperar l’estat natural de la riera i, al mateix temps, l’interès social per 
aquest espai. Tot seguint les directrius que assenyala la Directiva Marc de 
l’Aigua (DMA), aprovada per la Unió Europea l’any 2000.
És un projecte que el Consorci comparteix amb la Universitat de Barcelona i 
l’Associació Hàbitats-Projecte Rius, i en el que participen veïns, 
organitzacions i entitats de la conca. 

     Per aconseguir…
- La millora de la qualitat ambiental de la riera: amb el drenantge i extracció 

de pedres i fangs de la llera; eliminant la canya i l’ailant; revegetant el bosc 
de ribera; netejant la brossa...

-  Divulgar, sensibilitzar i formar als ciutadans de la zona en els valors i 
l’interès per la riera, per promoure un debat i reflexió entorn la gestió de 
les rieres.
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   Transforma el  territori perquè...
-  La participació incorpora a la gestió de l’administració la diversitat 

d’opinions i d’interessos dels diferents sectors involucrats. Es va creant poc a 
poc una Xarxa ciutadana que uneix les administracions, entitats i ciutadans 
en un interès comú de conservació i custòdia  del territori.

    Valorem l’experiència...
- Molt positivament perquè hi ha 17 entitats implicades, s’ha recuperat més de 
la meitat del recorregut total de la riera i s’ha creat el primer grup voluntari que 
col·labora en el seguiment d’un dels trams en què ja s’ha fet les actuacions de 
millora. 

     Els recursos utilitzats són...
-  Programa d’educació ambiental i participació ciutadana, que anualment 

consisteix en l’organització d’activitats de descoberta a la riera, xerrades, 
jornades de neteja populars, plantacions ,etc. 

-  Exposició itinerant sobre el projecte i les dedades de les intervencions 
ambientals realitzades.

-  Difusió digital: web, xarxes socials.

El vostre logo 

Restauració ambiental a la riera de Vallvidrera
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