i a partir d 'ara què..?

Sant Quirze del Vallès Natura

Des de l 'entitat:
Volem aconseguir que es compleixi la Directiva Marc
de l'Aigua, que obliga als diferents països de la Unió Europea
a tenir les masses d'aigua en bon estat ecològic.
Vetllar per la bona gestió del Pla d'Espais Fluvials (PEF)
de la conca del riu Besòs -la Betzuca en forma part-.

A nivell particular:
Respectar
Gaudir
Participar

Mou-te
amb nosaltres !
Entre tots i totes aconseguirem
un Vallès més respectuós amb el medi !!!
Amb el suport de:
Amb la col·laboració de:

sqvnatura@telefonica.net
www.sqvnatura.org

Sant Quirze del Vallès Natura és membre
de la Xarxa de Custodia del Territori:

Mulla't
pel Torrent
de la Betzuca !!

què és un riu..?

arreglant el Torrent de la Betzuca..!

Un riu no és només aigua !!!
És necessari que l'aigua d'un riu no estigui
contaminada, però també és molt important que
hi hagi éssers vius: la vegetació (bosc de ribera) i la fauna
han d'estar en bones condicions i cal que el sòl sigui natural
i no contaminat. Si tot es compleix significa que
l'estat ecològic és bo.

Fotografia: Miguel Guillem

És molt important tenir els rius del Vallès en bon estat
ecològic. Tenim les serralades protegides
però si les espècies es queden aïllades acabaran
desapareixent, els rius fan de pont entre elles,
són un corredor biològic.

Els rius són el bressol d'una gran
diversitat d'espècies de flora i fauna !!!

Torrent
contaminat

El Torrent de la Betzuca durant molt
temps ha estat ple de brossa, runa
i altra deixalla que impedia que
tingués un bon estat ecològic.

Persones
preocupades

Un grup de persones, conscients de
la importància del riu, hem començat
a realitzar diverses activitats per la
recuperació d'aquest torrent:
millorar i preservar l'espai,
conscienciar a la població i potenciar
la participació ciutadana a realitzar
aquestes millores.

Adopció: compromís

Acció:
Recuperació de l'estat ecològic
Després de realitzar un estudi de recuperació de l'espai fluvial de la Betzuca,
s'inicien les fases de treball: eliminació de deixalles i vegetació no pròpia d'un
riu. Posteriorment es consolidarà el marge i es restaurarà el bosc de ribera.

Activitats de sensibilització
Per tal d'assegurar un bon estat ecològic tothom hi ha de col·laborar. Per aquest
motiu, es realitzen tasques de difusió i eduació ambiental a les escoles, tallers i
sortides d'observació i aprenentatge de la natura, construcció de caixes niu,
anàlisi d'aigua i també activitats més festives per a una sensibilització lúdica.

