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Aquest any 2007 el Projecte Rius celebra el desè aniversari de feina dedicada a la
millora dels espais fluvials a Catalunya des de la implicació i la participació
ciutadana. Al llarg d'aquest temps, l'entitat assegura que 'cal fer un balanç positiu
de l'estat dels rius a Catalunya ja que es constata l'evolució favorable de totes les
conques fluvials'. 

'El Projecte Rius és conscient que no pot estar satisfet amb l'actual situació dels
espais fluvials i que encara queda molt per fer. Amb tot, seria injust no reconèixer
la millora evident que estan sofrint aquells rius que històricament havien presentat
situacions crítiques. La feina feta pel Projecte Rius i per un bon nombre d'entitats,
organismes i institucions no ha estat en va. S'estan capgirant consciències i s'està
assolint un canvi de mentalitat cultural de la societat catalana envers la importància
de l'aigua i la implicació en la millora dels espais fluvials.' 

Amb el lema '10 anys vivint els rius' el Projecte Rius durà a terme al llarg d'aquest
2007 un bon nombre d'actes i d'activitats commemoratives de la fita assolida fins al
moment. Així, durant el 2007 s'organitzaran esdeveniments destinats als diferents
sectors socials que durant una dècada han donat suport a l'entitat. 

D'entre les novetats, destaca la renovació de la imatge corporativa de l'entitat. 

Projectes al Besòs 
Una bona mostra dels canvis aconseguits aquests darrers deu anys és la millora
aconseguida pel riu Besòs, tradicionalment un dels més degradats d'Europa i que
actualment veu com les seves aigües assoleixen nivells bons de qualitat i com
certes espècies animals indicadores del bon estat del riu retornen a la seva conca.
Per aquest motiu enguany s'inicia un projecte de seguiment de llúdrigues a la
conca del Besòs, en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat, mitjançant el qual els grups de voluntaris del Projecte Rius faran
també un seguiment de la presència d'aquesta espècie en el seu retorn al Besòs. 

Nova imatge de Projecte Rius.

 

  
  

 
 


