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ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

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

Membres de la XCN
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ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

Conca del riu Gaià:
✔65 quilòmetres de riu
✔Fonts, bases i zones humides
✔23 municipis
✔5 Espais d’Interès Natural

Acord de custòdia fluvial
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DIVERSOS PROJECTES DE LA SÍNIA
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Territori salamandra

Distribució d'amfibis / Inventari

de zones humides continentals

- Distribució salamandra 

(Salamandra salamandra) i           

la resta d’amfibis

- > 60 prospeccions (inventari). 

Identificació de punts d’aigua

- Acords de custòdia i col·laboració

(municipis i administracions, 

propietaris i voluntatiat)

- 5 – 10 actuacions de millora / 

restauració

- Llacunes de nova creació

- Espècies exòtiques / Malalties

emergents
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Territori salamandra

4 exemples de 

custòdia del territori

1. Acord de custòdia fluvial del riu Gaià

2. Conveni de col·laboració amb

l’Ajuntament de Querol

3. Acords de custòdia amb propietaris

de finques privades

4. Acord de custòdia i conveni de 

col·laboració amb una empresa i 

voluntariat corporatiu
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1. Acord de custòdia fluvial del riu Gaià entre La Sínia i 

l’Agència Catalana de l’Aigua

• 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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2. Acord de col·laboració per a la custòdia del territori

en el marc del projecte Territori salamandra entre 

l’Ajuntament de Querol i La Sínia
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• Actuacions de millora en diversos punts d’aigua del

municipi de Querol, que són l’hàbitat de moltes espècies

d’amfibis i en especial, de la salamandra. En especial fonts

i basses.

• Col·laboració en la signatura de nous acords de custòdia

amb propietaris privats

• Activitats d’educació ambiental adreçades als escolars i

als veïns i veïnes del municipi

• Organització de jornades de voluntariat

• Col·locació de rètols i plafons informatius

• Determinar conjuntament noves accions

2. Acord de col·laboració per a la custòdia del territori

en el marc del projecte Territori salamandra entre 

l’Ajuntament de Querol i La Sínia
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3. Acords de custòdia del territori amb el Sr. Jaume 

Casany i el Sr. Ramon Solé, per tal d’impulsar l’Hort de 

les Salamandres
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4. Acord de custòdia amb l’empresa propietària de les 

finques a l’entorn de l’embassament del riu Gaià

• Acord de custòdia de diverses finques privades a l’entorn

de l’embassament del riu Gaià

• Conveni de col·laboració per a la realització de diverses

accions de voluntariat corporatiu amb treballadores i

treballadors de la pròpia empresa
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Implicació del voluntariat ambiental en els projectes

de custòdia del territori

• Coordinadora del voluntariat

• Pla de voluntariat, etc

• Grup de voluntàries i voluntaris

• Programes de voluntariat de l’entitat:

#CONNECTEMELGAIA

XOAG





XOAG – Xarxa d’Observadors Ambientals de la Conca del riu Gaià

Premi de la segona edició “Natura i Societat” de la Fundació Girbau



XOAG – Xarxa d’Observadors Ambientals de la Conca del riu Gaià
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Línies d’observació:

Línia 1: Visó
Línia 2: Amfibis
Línia 3: Exòtiques
Línia 4: Humides
Línia 5: Alteracions



XOAG – Xarxa d’Observadors Ambientals de la Conca del riu Gaià

La XOAG 

- Implementació:

✔5 Jornades de presentació / formació

• El Catllar (08/111/2019)

• Vila-rodona (15/11/2019)

• Altafulla (22/11/2019)

• Querol (23/11/2019)

• Santa Coloma de Queralt (29/11/2019)

✔Registre d’observadors

✔Posada en marxa

✔Jornades de voluntariat (casos pràctics)

✔Base de dades / Transferència 
d’informació / Cartografia

✔Incorporació de projectes i propostes
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Observador/a!

Implementació

• La XOAG ha realitzat diverses jornades de 
presentació/formació per a 
observadors/es

• La XOAG us anima a participar en les 
diverses jornades de voluntariat 
ambiental que es realitzaran en l’any 
2020 (també dirigides als nous interessats 
que no han pogut assistir a les jornades 
de formació)

• En les jornades de voluntariat es 
repassaran els conceptes bàsics 
d’observació amb casos pràctics

• Realitzades les sessions de 
formació/voluntariat, la XOAG resta 
oberta a incorporar les teves opinions  i 
propostes! Fes-nos-les arribar per correu 
electrònic a: xoag@riugaia.cat

mailto:xoag@riugaia.cat
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Seguiment dels projectes Territori Salamandra 

• Reunions amb els propietaris

• Participació voluntariat i alumnes de pràctiques

• Càlcul d’indicadors de l’estat de les poblacions de les

diverses espècies

• Recopilació i tractament de dades de l’estat del medi

• Exemples d’indicadors: Presència d’espècies

Constatació de reproducció

• Optimitzar recursos
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Gràcies per la vostra atenció


