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1. Introducció
El projecte TRivers contribueix a l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua als Rius Temporals
mitjançant el desenvolupament d’eines per a l’avaluació de l’estat ecològic d’aquests rius. En aquest
context es desenvolupa un procés de participació pública que busca completar el desenvolupament
d’aquestes eines i millorar-ne la seva implementació. Concretament, el procés participatiu TRivers té
per objectius obrir un debat sobre l'estat dels rius temporals, millorar la diagnosi dels rius temporals,
i realitzar una proposta de mesures per a la conservació i/o millora dels rius temporals.
El projecte TRivers ha realitzat una diagnosi a un total de 24 masses d’aigua distribuïdes en tres
demarcacions hidrogràfiques: Conques internes de Catalunya, Conca de l’Ebre, i Conca del Xúquer.
Seguint criteris geogràfics i administratius s’han agrupat aquestes masses d’aigua en 6 àmbits de
participació (annex I). En cada àmbit s’estan portant a terme sessions presencials de diagnosi i
mesures. Els resultats del procés s’enviaran als participants i es publicaran a la web del projecte.
Aquest document presenta els resultats del taller de diagnosi que té per objectius fer aportacions a la
diagnosi del projecte TRivers, identificar els factors que poden empitjorar l’estat dels rius temporals
en un futur, provar l’aplicació Riunet i discutir-ne els resultats.

2. Assistents
El taller estava obert al públic en general, tot i que l’esforç de difusió es va centrar en parts
interessades. La invitació es va distribuir a través de diferents mitjans: correu electrònic, whatsapp i
SMS, web, i trucades de telèfon a parts interessades identificades prèviament i anuncis a Facebook
(annex II). Paral·lelament a través de l’ajuntament es va fer difusió del cartell (annex II). A
continuació es presenta el llistat d’assistents al taller i els membres de l’equip TRivers que hi van
participar (en verd).
Nom
Josep
Xavier
Héctor
Eva
Narcís
Iraima
Maria
Alba

Cognom Entitat
Muntadas Salvem el Gaià
Associació mediambiental
Llopart
la Sínia
Associació mediambiental
Hernández la Sínia
De Lecea Associació Hàbitats
Prat
Verkaik
UB TRivers
Soria
Ballester

Fotografia 1: Assistents al taller

3. Dinàmica
El taller es va iniciar amb una benvinguda i presentació del projecte TRivers (annex III) i dels
objectius del procés de participació així com del taller de diagnosi en concret.
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Fotografia 2:Presentació del projecte TRivers

A continuació es va fer una breu ressenya de la diagnosi realitzada per TRivers al territori (veure
annex IV), i es va demanar als assistents que identifiquessin aspectes complementaris a la diagnosi
presentada. Aquestes aportacions es van realitzar a través d’una pluja d’idees i es van anar anotant en
targetes i agrupant per temàtiques.
A continuació es va preguntar quins factors consideraven que en un futur podrien suposar un
empitjorament de l’estat ecològic dels rius temporals i cada participant va anotar en una targeta els
dos o tres que considerava prioritaris. En plenari cadascú va motivar els factors que havia identificat
i els vàrem agrupar per temes.
Finalment vàrem introduir una pràctica sobre ‘serveis ecosistèmics culturals’ en què cada participant
va identificar els serveis que aprofita més o dels que en fa més ús (annex V), i vàrem buscar
relacions entre els factors identificats prèviament i l’empitjorament dels serveis ecosistèmics
prioritzats.
Per dur a terme la segona part del taller ens vàrem desplaçar al riu per fer la prova de l’Aplicació
Riunet.

Fotografia 3 i 4: Sortida de camp: Prova de l’App RiuNet

A través de l’ús de l’App RiuNet es van anar identificant aquells aspectes de difícil comprensió o
que no funcionaven, així com suggeriments per a millorar la pràctica de l’aplicació.
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4. Presentació del projecte TRivers i del procés participatiu i objectius
del taller
A l’inici del taller es va contextualitzar la trobada. Es va parlar de la problemàtica d’avaluar l’estat
ecològic dels rius temporals i la seva difícil gestió i es va presentar l’equip de treball, l’abast
geogràfic del projecte i els seus objectius, que són els següents:
•

Crear noves eines que serveixin per determinar si un riu és temporal de manera natural o no i
per avaluar-ne adequadament l’estat ecològic.

•

Conscienciar i sensibilitzar la població sobre la importància dels rius temporals.

•

Fer una proposta de mesures tenint en compte l’opinió de diverses parts interessades per
conservar o restaurar aquests ecosistemes.

També es va posar de manifest la importància ecològica dels rius temporals i es van introduir
conceptes bàsics per definir la hidrologia d’aquests ecosistemes. Finalment, es va mostrar els diferent
productes del TRivers: el software TREHS (Temporary Rivers’ Ecological and Hydrological Status)
i l’app per a mòbils RiuNet, que es va utilitzar més tard pels participants durant la sortida de camp.
A continuació es van explicar els objectius generals del procés participatiu (obrir un debat sobre
l'estat dels rius temporals, millorar la diagnosi dels rius temporals, i realitzar una proposta de
mesures per a la conservació i/o millora dels rius temporals), les fases del procés (diagnosi, mesures i
devolució), la seva organització en àmbits de participació (Annex I), i es van presentar els objectius
del taller:
•

Obrir un debat sobre la diagnosi dels rius temporals.

•

Identificar els factors clau que intervenen en el seu estat ecològic.

•

Provar l’aplicació RiuNet i identificar possibles millores de funcionament o comprensió.

5. Resultats
A continuació es presenta un resum dels resultats del debat sobre els tres eixos clau del taller: la
diagnosi, els factors d’empitjorament (escenaris), i l’App RiuNet.

5.1.

Diagnosi

Prenent com a punt de partida les fitxes de diagnosi entregades a l’inici del taller i un resum presentat
per membres de l’equip TRivers, els participants varen identificar els problemes complementaris que
consideraven rellevant tenir en compte a la diagnosi. No es va parlar de masses d’aigua en concret
sinó de la situació dels rius temporals en general.
Les aportacions rebudes a la diagnosi es van organitzar en quatre temes clau, sobre: La gestió i
informació disponible; la qualitat; la percepció social i la fauna.
 Gestió i informació disponible: En primer lloc es posa de manifest la dificultat de fer una
diagnosi completa dels rius temporals per la manca de dades històriques existents, i al mateix
temps la manca de recursos per fer diagnosis de rius petits, posant d’exemple l’absència de
Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de torrents.
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Per altra banda s’identifica una manca de control per part de l’administració competent
d’extraccions vinculada a un augment d’explotació dels recursos, i com a conseqüència una
disminució del cabal.
 Qualitat: Per una banda s’identifica una absència de regulació i control sobre aigües
depurades, per l’altra l’ús del riu com a ‘terciari’, existint abocaments directes a diferents
torrents. En qualsevol cas, l’existència de depuradores no seria suficient per millorar la
qualitat dels rius temporals. Com a bona pràctica s’explica que hi ha exemples de
depuradores ecològiques que funcionen (p.ex. Gaià).
 Fauna: Es detecta que hi ha espècies que estan desapareixent, per exemple al Torrent de
Coma de Vaca abans hi havia salamandra i ara no se n’hi troba.
 Percepció social: Es percep una manca de consciència de la importància dels rius temporals
així com una regressió de la valoració dels rius temporals, no només per part de la societat
sinó també per part de les polítiques públiques ambientals a través de les que no hi ha
dotacions pressupostàries específiques per rius temporals, ni programes de sensibilització
ciutadana.
Com a alerta als programes de sensibilització s’explica que de vegades tenen conseqüències
inesperades, com l’augment de contaminants com a conseqüència d’un major estalvi d’aigua,
que s’haurien d’intentar preveure i valorar abans de fer les campanyes.

5.2.

Factors d’empitjorament (escenaris futur)

Es pregunta als participants sobre els factors que consideren que podrien empitjorar l’estat dels rius
temporals en un futur amb l’objectiu de construir escenaris extrems probables. A continuació
s’enumeren els factors identificats:
 Econòmics: Es pot donar un increment d’interessos econòmics (p.ex. turístics) que provoquin
un ús abusiu dels espais fluvials d’esbarjo associats als rius temporals.
 Socials: L’augment de públic als rius es veu com un problema per a l’estat de conservació
dels mateixos. Com a proposta de mesura a explorar al proper taller es suggereix
l’establiment d’una “capacitat de càrrega” per a cada zona i inclús la implementació d’una
“taxa turística d’ús” d’aquests espais.
 Polítics: Hi pot haver una mala gestió de forestal que provoqui una major pressió dels rius
temporals (p.ex. un augment del pi blanc). A una mala gestió s’hi pot sumar una manca de
regulació i control de captacions de Comunitats de Regants, o una manca de compliment de
la regulació existent, no només a efectes d’extraccions sinó també de trànsit (p.ex. cuads que
transiten per torrents, senderisme), etc.
 Ambientals: S’identifiquen dos factors principals: En primer lloc un augment de la sequera,
de pluja més intensa i més temperatura com a efectes directes del canvi climàtic. I en segon
lloc existeix el risc d’increment d’espècies exòtiques (fauna o flora) que poden desplaçar o
ocupar els espais propis d’espècies autòctones.

5.3.

Aplicació Riunet

La prova de l’aplicació s’ha centrat en el test hidrològic i hidromofològic perquè no hi havia cabal
suficient per fer el test biològic. A continuació s’indiquen algunes de les millores que s’han suggerit
per part dels participants durant l’ús de l’aplicació al riu Glorieta:
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 Suggeriments sobre informació a incorporar de l’App:
‐

Especificar en quin tram s’ha de fer l’avaluació (p.ex. 100 metres).

‐

Especificar a què es refereix el concepte “últims anys” (p.ex. 25 anys).

‐

Establir l’esforç de mostreig necessari (p.ex. 5 pedres, 50 bitxos, etc.)

‐

Hi ha algun error de funcionament: Hi ha parts que no permeten tornar endarrere i que
dirigeixen altra vegada a l’inici del test.

‐

Aclariment: Davant del dubte sobre quins paràmetres hi ha darrere de l’anàlisi
biològica, s’explica que l’IHF i el QBR estan integrats en l’avaluació biològica.

 Dubtes sobre la fiabilitat de les dades:
‐

S’identifica un problema per identificar l’estat de les diferents estacions, en tant que
no sempre es serà usuari del riu on s’està fent l’avaluació, i per tant només es podrà
avaluar amb certesa l’estació que s’està observant.

 Divulgació de l’App:
‐
‐

Es percep que l’App no és per a tots els públics, i es pregunta si està resolta la difusió
i l’ús de l’App.
Un dels participants posa de manifest la incoherència entre el Projecte Rius i l’App
RiuNet. No obstant membres de TRivers consideren que pot ser complementària.

6. Avaluació
S’han emplenat 4 avaluacions de la sessió amb les següents puntuacions (1=gens satisfactori, 5=molt
satisfactori):
Aspectes a valorar
1. Espai de treball
2. Convocatòria (format, temps…)
3. Organització i logística
4. Horari i duració de la sessió
5. Claredat dels objectius
6. Claredat dels documents de treball
7. Interès de la sessió
8. Aprenentatges
9. Conducció de la sessió i dinàmiques de treball
10. Satisfacció sobre la pròpia participació durant el taller
11. Satisfacció sobre la participació del grup
12. Valoració de la composició del grup

1

4

25%

75%

5

25%

75%

50%

50%

50%

25%

25% 25%

50%

25%

75%

25%

25%
25%

50%

50%

25%

75%

50%

25%
75%

25% 50%
25%
Ha faltat gent de la zona i
d’entitats ambientals
---
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3

50% 50%

13. Aspectes a millorar
14. Comentaris i observacions

2
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7. Annexos
Annex I: Masses d’aigua analitzades i àmbits de participació

Conques Internes de Catalunya
Grp1: Capçalera de l'Onyar fins a la confluència de la riera de Gotarra (TR1.1); Riera de Tossa des de
l'EDAR de Tossa de Mar fins al mar (TR1.2); Capçalera del Daró fins a la confluència amb el torrent
de la Marqueta (torrent de la Marqueta inclòs) (TR1.10).
Grp2: Riera de Mura i riera de Talamanca (TR1.4); Riu Congost des de l'EDAR d'Aiguafreda fins a
l'EDAR de La Garriga (TR1.12). Riera de Pineda (TR1.3)
Grp3: Riu Brugent (TR1.6); Torrent del Puig (TR1.7); Riudecanyes des de la presa de Riudecanyes
fins al mar (TR1.8); Barranc de l'estany (TR1.9); Capçalera de la Glorieta fins a l'EDAR d'Alcover
(TR1.10);

Conca de l’Ebre

Grp4: Riu Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás (TR2.1); Capçalera del Riu d'Algars
i del riu d'Estrets fins a la confluència entre tots dos (TR2.2); Riu Canaletes des del naixement fins a la
desembocadura (TR2.3); Capçalera del Montsant fins a la cua de l'embassament de Margalef (TR2.4);
Riu de Siurana des de la presa de Siurana fins a l'Ebre, riu de Cortiella i tram baix del riu de Montsant
des de la confluència amb el riuet d'Escaladei (TR2.5).

Conca del Xúquer

Grp5: Río Monleón: Cabecera - Bco Forcall (TR3.6); Río S. Miguel: La Mosquera – Mar (TR3.7);
Río Servol: Cabecera - Bco. Barsella (TR3.8); Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies (TR3.9); Rbla. de la
Viuda: Cabecera - Bco. Segarra (TR3.11).
Grp6: Rbla. Poyo: Cabecera - Bco. Cavalls (TR3.1); Bco. Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca
(TR3.2); Rbla. Castellana: Cabecera - Rbla. Roig (Barranco del Cañuelo) (TR3.3); Rbla. Castellana:
Rbla. Roig - Río Turia (TR3.10)
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La Bisbal
d’Empordà
Talamanca
Alcover

Arnes

La Sénia
Cheste
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Annex II: Difusió
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Annex III: Presentació TRivers
Enllaç a la presentació: https://goo.gl/ZvihJD
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Annex IV: Fitxes de diagnosi

LIFE13 ENV/ES/000341 • Acta taller de Diagnosi: Alcover

15

LIFE13 ENV/ES/000341 • Acta taller de Diagnosi: Alcover

16

LIFE13 ENV/ES/000341 • Acta taller de Diagnosi: Alcover

17

LIFE13 ENV/ES/000341 • Acta taller de Diagnosi: Alcover

Annex V: Priorització serveis ecosistèmics culturals

Serveis ecosistèmics culturals
Estètica del paisatge
Importància cultural
Espiritualitat o religió
Educació i recerca
Relacions socials o ús social
Mitjà de transport
Senderisme
Bany i activitats aquàtiques
Pesca i caça
Recol·lecció (plantes, bolets…)

Puntuació
3
3
2
1
1
2
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