


*Introducció 

 

* El riu Anoia és un riu utilitzat des de fa segles per les indústries per abocar tota mena de 
residus tòxics destruint gran part de la seva  riquesa tant en flora com fauna. Contaminació, 
especies invasores, deixalles... 

* Tot i això el riu encara conserva una natura sorprenent i una gran bellesa. Des del 2005 les 
obres de neteja i millora han donat un alè a un ecosistema que estava gairebé mort. Gràcies 
al funcionament de les depuradores i les obres de restauració ambiental, el riu Anoia 
comença a recuperar-se.  

* Els sistemes fluvials són fonamentals per a l’equilibri ecològic dels nuclis urbans propers ja 
que gran part de la biodiversitat urbana es concentra en aquests espais. Molts animals 
emprenen els cursos fluvials no només per dirigir les seves migracions –com en el cas dels 
ocells–, sinó també en el cas dels mamífers, rèptils i amfibis, per als seus desplaçaments 
poblacionals. Per una altra banda, hem de pensar que les ciutats i pobles han crescut gràcies 
a la seva existència. Ara és el moment de tenir en compte la conservació dels espais 
naturals i fer-nos partícips d’un desenvolupament econòmic sostenible. 

* A Vilanova del Camí tenim una biodiversitat acceptable però hem de ser conscients que  la 
seva presència depèn del bon estat de conservació de la vegetació i la qualitat de l’aigua 
que hi circula. 

* En les jornades ecològiques d’enguany volem reflexionar, aprendre i actuar per ajudar a 
recuperar el Riu Anoia que tots i totes volem. 

*  El lema d’aquest any és EL NOSTRE RIU SOMRIU. 

 
 

  

  

 



*INTRODUCCIÓ 
 

*Per a introduir el tema mirem el vídeo de presentació de les 

jornades: 

https://drive.google.com/file/d/1eFSOHfmeizuDUSyft7Bv0qz

5NRlL10TH/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eFSOHfmeizuDUSyft7Bv0qz5NRlL10TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFSOHfmeizuDUSyft7Bv0qz5NRlL10TH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFSOHfmeizuDUSyft7Bv0qz5NRlL10TH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vrT2YBhtEVc


RECULL DE CONVERSA QUE S’HA GENERAT AMB ELS NENS/ES: 

 

- Surten animals morts. 

- He vist que a l’aigua tiren coses i plàstics. 

- Estava tot molt brut, i així no poden viure els peixos. 

- Si els peixos mengen plàstic es poden morir. 

- No podem tirar basura a l’aigua. 

- He vist una tortuga que menjava plàstic perquè s’ho ha trobat a l’aigua. 

- Algú que no respecte el planeta, és el que tira els plàstics a l’aigua. 

- Les primeres fotos l’aigua era de color blau i brillava, l’aigua estava neta. 

- Hem de llençar la basura a les escombraries per no embrutar el planeta. 

- A la segona part hi ha un ànec que estava mort, perquè la gent tira basura i 

l’ànec s’ho ha menjat. 

- Si no cuidem el planeta, el nostre riu no estarà bonic. 

 

QUE PODEM FER PER TENIR EL RIU NET? 

 
- Hem de treure els crancs americans del riu i porta’ls al seu lloc. 

- No tirar coses a l’aigua. 

- Netejar les coses del riu i tirar-les a la basura. 

 

 

 



FEM UNA SORTIDA A LA RIERA DE CASTELLOLÍ, QUE ÉS UN AFLUENT DEL RIU 

ANOIA, I AQUEST ÉS AL MATEIX TEMPS UN AFLUENT DEL RIU LLOBREGAT. 

ELS PERSONATGES TOTS’HOMIRA I ORELLUDA ENS 

FAN ESCOLTAR  I OBSERVAR EL QUE PASSA AL 

NOSTRE VOLTANT. 





JUGUEM A LA PDI AMB UN JCLIC SOBRE LA FAUNA DEL NOSTRE RIU. 



EN ENTRAR DEL PATI FEM UNA RELAXACIÓ ON EL SO DE L’AIGUA DEL RIU ENS 

PORTA A TROBAR LA CALMA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yITc2sjxG8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ilu033ydSw 
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PARTICIPEM DE L’ACTIVITAT DEL VESTÍBUL. UN MEMORI I UNA REFLEXIÓ A PARTIR 

D’OBSERVAR UN ÀNEC QUE EN EL SEU INTERIOR NOMÉS CONTÉ PLÀSTIC.  





ELS GRANS DE L’ESCOLA ENS EXPLIQUEN COM PODEM CUIDAR DEL NOSTRE RIU A 

PARTIR DE LA XERRADA QUE ELLS HAN REBUT DE GEDEN. 





EXPERIMENTACIÓ. ELS NENS I NENES DE 4T ENS AJUDEN A ELABORAR UN 

EXPERIMENT D’UNA DEPURADORA, ON POSEM L’AIGUA DEL RIU QUE ESTÀ BRUTA I 

SURT MÉS NETA. 





SORTIDA AL PARC FLUVIAL 

FEM UNA BATUDA DE DEIXALLES  





AMPOLLES SENSORIALS: EL NOSTRE RIU  

AIGUA COLORANT BLAU PEDRES DE RIU OLI CORPORAL BOLES POREXPÀN 



FEM LA MONA TOTS PLEGATS.  


