
ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA 

un projecte de custòdia fluvial, voluntariat i educació ambiental 
a la conca del riu Gaià

  Entitat impulsora del projecte:                   Entitat membre de:                    Amb acord de custòdia fluvial:                                                   
                                                                     
                                                                                                                                                

I el suport dels diversos Ajuntaments
de la conca del riu Gaià
                                                                          
                                                                          
      

Palma de Mallorca, 20 de setembre de 2019
VI Jornada de difusió d’iniciatives de custòdia 

del territori a Balears



ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

ü Conservació de la biodiversitat
ü Educació ambiental
ü Fomentar el voluntariat ambiental

    Membres de la XCN
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Inicis de l’entitat a la desembocadura del riu Gaià, any 1997

Primers passos:
ü Reivindicació i posada en valor
ü Implicació social. Associació i fer xarxa
ü Implicació de l’administració local i supramunicipal
ü Recursos: aprofitar sinèrgies existents
ü Establir estrategia i objectius
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      Àmbit d’actuació: Conca del riu Gaià

ü 65 quilòmetres de riu
ü Fonts, bases i zones humides
ü 23 municipis
ü 5 Espais d’Interès Natural

Acord de custòdia fluvial
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Conveni per a la realització d’actuacions de 
custodia fluvial al riu Gaià entre l’ACA i La Sínia

Actuacions: Bosc de ribera, biodiversitat, senyalització i 
manteniment i foment voluntariat i educació ambiental

ACA: Suport tècnic i assessorament, infomació pertinent xarxes 
de seguiment ecològic i dels plans que s’hi desenvolupin

Vigència del conveni: 4 anys

No  suposa la cessió  ni cap exclusiva

Comissió de seguiment
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Implicació social del projecte: 
ü Organització d’accions de voluntariat arreu del riu Gaià
ü Coordinació del voluntariat
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COM ENS COMUNIQUEM?
Campanya de captació de massa social
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COM ENS COMUNIQUEM?

L’entitat a internet i les xarxes social:

ü  Pàgina web www.riugaia.cat
ü Facebook: www.facebook.com/riugaia
ü Tuiter: @GaiaVoluntariat
ü Instagram: @GaiaVoluntariat

http://www.riugaia.cat/
http://www.facebook.com/riugaia
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COM ENS COMUNIQUEM?
Productes de l’entitat
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COM ENS COMUNIQUEM?
Cartells d’activitats
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FINANÇAMENT

Fons de finançament de l’entitat:

1.- Públiques: 
ü Convenis de col·laboració
ü Contractes

2.- Privades:
ü RSC Empreses
ü Voluntariat corporatiu

3.- Recursos propis i serveis
ü Activitats d‘educació ambiental
ü Treballs forestals
ü Productes de l’entitat
ü Socis/es

Alguns reptes importants:
ü Gestió de la comptabilitat
ü Despesa d’estructura



PROJECTES:

Reintroducció i seguiment de la 
tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa) al riu Gaià 

- Col·laboració (CRAC)

- 6 punts de reintroducció

- Nuclis reproductors

- 10 anys d’actuació

- Seguiment a mig i llarg termini

- Espècies exòtiques
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PROJECTES:

EMPESCA’T
Seguiment de la comunitat de 

peixos al riu Gaià

- Col·laboració (Diputació de 
Tarragona)

- 10 estacions de seguiment

- 9 centres educatius

- 1 activitat de voluntariat

- 5 anys de seguiment

- Espècies exòtiques
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PROJECTES:

Territori salamandra
Distribució d'amfibis / Inventari 
de zones humides continentals 

- Col·laboració (municipis i voluntaris)

- Distribució salamandra (Salamandra 
salamandra)

- > 60 prospeccions (inventari)

- 5 - 10 actuacions de millora / 
restauració

- 3 llacunes de nova creació

- Espècies exòtiques / Malalties 
emergents
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XARXA D’OBSERVADORS AMBIENTALS DE LA CONCA DEL RIU GAIÀ

Diversos projectes de La Sínia:

Xarxa d’Observadors ambientals 
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XARXA D’OBSERVADORS 
AMBIENTALS DE LA CONCA DEL 

GAIÀ

Implementació:

- Jornades de formació

- Jornades de voluntariat ambiental

- Registre d’observadors

- Posada en marxa

- Base de dades

- Transferència d’información

- Incorporació de nous projectes i 
propostes
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GRÀCIES !!!
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