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1. INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA CIUTADANA
1.1. Què és la ciència ciutadana?
La ciència ciutadana és el compromís de la ciutadania en activitats d'investigació científica,
contribuint activament a la ciència amb el seu esforç intel·lectual o donant suport al
coneixement amb les seves eines o recursos. Els participants voluntaris proveeixen dades
experimentals alhora que adquireixen nous coneixements i habilitats. Com a resultat, les
interaccions entre ciència, societat i polítiques investigadores poden millorar més fàcilment.
En aquest sentit, la ciència ciutadana és un bon recurs per a involucrar a la ciutadania en la
gestió dels rius, i vincular-la, així, amb gestors de l'aigua a través de noves tecnologies de
comunicació que faciliten la centralització de grans bases de dades i intercanvi d'informació.
El conjunt de dades obtingut té un gran valor, ja que, amb l'ajuda de la ciutadania, es poden
detectar problemes ambientals en trams o rius que no formen part de les xarxes de
monitoratge de les administracions de l'aigua. Així doncs, la ciència ciutadana es basa en el
fet que la ciutadania també poden produir coneixement científic fiable.
Si anem un pas més enllà, també podem concebre la ciència ciutadana com una recerca
moguda per una ambició de millora del nostre entorn on la ciutadania deixa enrere el rol de
simples participants passius en una recerca científica per transformar-se en veritables
promotors d’una recerca al servei de la comunitat on viuen. La ciència ciutadana i les seves
estratègies tenen la capacitat de respondre a les inquietuds de la ciutadania i els participants
esperen que el seu esforç faciliti aquesta millora. Tant és així que la ciutadania pot promoure
un canvi en el seu entorn a partir d’evidències científiques recollides a través d’aquesta eina,
ja que la recollida de dades d’aquest tipus de projectes segueix un rigor científic.
Podeu trobar més informació a:
•

Green Paper on Citizen Science: Citizen Science for Europe

•

https://bibliotecavirtual.diba.cat/bibliolab/ciencia-ciutadana-en-accio

•

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/es/ciencia-ciudadana

1.2. Projectes de ciència ciutadana vinculats als rius:
Els projectes de ciència ciutadana vinculats als rius emergeixen davant una problemàtica
actual: els rius són un dels ecosistemes naturals més degradats i, sovint, la seva degradació
s’ha degut al concepte simplificat que es té d’aquest tipus d’ecosistemes. Els rius han estat i
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solen ser considerats únicament com un proveïdor de recursos (concretament d’aigua) per al
desenvolupament d’activitats econòmiques, i s’ha obviat la resta de serveis ecosistèmics que
atorguen quan es troben en bones condicions de conservació. Així doncs, a més de generar
dades científiques, la ciència ciutadana pretén educar a la societat en general, per aconseguir
veure els rius com els ecosistemes complexos que són.
Inseriu el text aquí
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Alguns dels exemples de projectes de ciència ciutadana en rius que es poden emprar en el
territori són:
•

RiuNet app: és un projecte de ciència ciutadana del grup de recerca FEHM de la
Universitat de Barcelona que permet avaluar de forma senzilla i fàcil l’estat ecològic i
hidrològic d'un riu mitjançant una aplicació per a telèfons i tauletes, i transmetre
aquesta informació a l’equip científic. Territori que engloba: península ibèrica. Web:
www.riunet.net.

•

The Barrier Tracker app: consisteix en un inventari de barreres en els rius europeus
Web: https://portal.amber.international/

•

CrowdWater app: serveix per a recopilar dades hidrològiques d’inundacions i
reduccions del cabal circulant en qualsevol punt del món. Web:
https://crowdwater.ch/en/crowdwaterapp-en/
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2. LLEGIM EL RIU AMB RIUNET
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2.1. La Directiva Marc de l’Aigua o DMA
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A Europa, la Directiva Marc de l'Aigua o DMA (2000/60/CE) incorpora un nou concepte en la
gestió i planificació de l'aigua, ja que inclou objectius relacionats amb la protecció i millora
dels ecosistemes aquàtics com a model sostenible de garantia del recurs, però tenint present
també els principis d'eficiència econòmica mitjançant la recuperació de costos associats als
serveis que proveeix l'aigua («qui contamina paga») i la participació ciutadana en la presa de
decisions.
La unitat de gestió és la massa d'aigua, corresponent a un tram de riu, un llac, llacuna o
aiguamoll. La DMA demana als estats membres que avaluïn l'estat ecològic de les masses
d'aigua a través de la qualitat biològica, hidromorfològica i fisicoquímica, i que ho classifiquin
en cinc classes de qualitat: molt bo, bo, mediocre, deficient o dolent. A més, té com a objectiu
aconseguir que els ecosistemes aquàtics aconsegueixin el bon estat ecològic i que, en aquelles
masses d'aigua on no s’assoleixi, es prenguin mesures per a aconseguir-ho a mig/llarg termini.

2.2. Què en sabeu del vostre tram de riu?
Teniu documentació sobre modificacions, construccions o canvis realitzats vora la llera del
riu? O bé fotografies antigues? O fins i tot poemes, llegendes, narracions o cançons vinculades
al riu?
Com han canviat els usos del sòl de la llera del riu aquests darrers 50 anys riu (indústria,
“clavegueram”, zona lúdica, etc.)?
Fa 20 o 30 anys, quin vincle tenia la gent amb el riu? I en l’actualitat?

2.3. Què hem de saber sobre l’app RiuNet abans de la sortida de camp?
•

Com instal·lar l’app al telèfon o tauletes:

És tan simple com buscar “RiuApp” al Play Store i descarregar-la. Una vegada instal·lada
podeu seleccionar l’idioma: català, castellà o anglès.
•

Vídeo divulgatiu:

Us recomanem que durant la jornada visualitzeu el vídeo divulgatiu del projecte:
https://www.youtube.com/watch?v=W_OcVrFlaJk
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•

Característiques principals:

Inseriu el text aquí

Mitjançant l’app RiuNet els i les participants aprenen a aplicar un protocol de diagnosi
ambiental per determinar la salut d’un riu a partir de diferents indicadors de qualitat. En
concret, avalua l’estat ecològic del riu, la qual es basa en l’anàlisi de la seva qualitat
hidromorfològica i biològica mitjançant l’ús dels macroinvertebrats com a indicadors de la
qualitat de l’aigua. També s’avalua l’estat hidrològic d’un riu, és a dir, si el riu té un règim
natural o si té algun tipus d’alteració causada pels humans, com serien les extraccions d’aigua.
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La metodologia a seguir es basa en els protocols que les agències i confederacions de l’aigua
empren segons el que la Directiva Marc de l’Aigua estipula, però de forma simplificada.

Quantitat i qualitat de l’aigua i l’ésser humà
La Directiva Marc de l’Aigua o DMA
Objectius de la DMA en el 2000: assolir el bon estat de les masses
d’aigua abans del 2015
Com? A través de l’estat químic i l’estat

Qualitat
fisicoquímica

ecològic

Qualitat
hidromorfològica

Qualitat
biològica

CIÈNCIA
CIUTADANA!

Els resultats obtinguts ens permetran reflexionar sobre aspectes importants relacionats amb
l’avaluació i la conservació dels ecosistemes fluvials. A més, totes les dades que arriben a l’app
RiuNet, després de ser revisades i validades, són publicades en el mapa de resultats al web
del projecte (www.riunet.net), informació que permet mostrar l’estat dels rius al territori
català i espanyol amb la voluntat que aquesta informació serveixi per a millorar-los.
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QUALITAT ECOLÒGICA 2015-2020
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3.4. Què hem de portar el dia de la sortida de camp?
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En el cas dels participants, us recomanem portar:
• Aigua i quelcom per a menjar
• Calçat còmode esportiu
• Telèfon mòbil o tauleta amb l’app prèviament descarregada.
• Roba de recanvi per si de cas
• Impermeable en cas de pluja lleu (si ha de ploure molt aquell dia o el dia anterior ha
plogut molt i hi ha risc de crescuda de cabals, us avisarem i s’ajornarà l’activitat).
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Des del grup de recerca FEHM portarem:
• Safates on poder visualitzar les mostres
• Lupes
• Xarxes
• Pinces i pinzells
• Botes d’aigua altes
• Manual de l’app imprès
• Altres materials visuals per a realitzar algunes explicacions
• Enquestes

3.5. Mesures de seguretat
Pel que fa a les mesures de seguretat, s’explicaran durant la sortida al riu, però podeu
consultar-ho prèviament en el manual que trobareu a la pàgina web o dins de la mateixa app
RiuNet.
3.6. Com ens organitzarem?
El punt de trobada el pactarà el tàndem amb el grup de participants. És important, però, estar
en el tram del riu seleccionat a l’hora acordada: 10h o 16h, segons si l’activitat es fa al matí o
a la tarda.
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