LA SÍNIA
DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Associació Mediambiental La Sínia
(http://www.riugaia.cat/) és una
associació sense ànim de lucre
vinculada al Tercer Sector Ambiental1,
que desenvolupa la seva activitat de
conservació i estudi de la natura en
l’àmbit territorial de la conca del Gaià.
L’Associació es crea l’any 1997 per part
d’un grup reduït de persones amb
l’objectiu de conservar la desembocadura del riu Gaià. El 2006, amb motiu
del desenvolupament d’un major
volum de projectes de conservació,
l’Associació inicia la contractació de
tècnics per a la seva execució,
moment a partir del qual l’associació
combina les col·laboracions dels socis
i voluntaris amb el treball de l’equip

professional. El 2014 l’entitat amplia el
seu àmbit d’actuació territorial, a
través de l’acord de custòdia de tota
la conca del Gaià (64 km de llera
fluvial). El 2018 el projecte de l’Hort de
la Sínia, que fins aleshores havia estat
la seu i centre d’educació ambiental,
es desvincula de l’entitat per continuar
amb un projecte d’espai de natura i
benestar. A partir d’aquest moment el
nou centre d’educació ambiental de
l’entitat passa a ser L’Hort de Can
Fèlix.

1 http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_da
ctuacio/educacio_i_sostenibilitat/tercer_sector_
ambiental/

CONSERVACIÓ
I ESTUDI

ACTIVITATS PRINCIPALS
Els pilars de l’activitat de l’Associació
són la conservació de la natura,
l’educació ambiental i el voluntariat.
Amb l’objectiu final de conservar els
espais naturals de la conca del Gaià,
l’Associació desenvolupa diversos
projectes de protecció d’espècies i
conservació d’hàbitats, que complementa amb activitats d’educació
ambiental i desenvolupa amb la
participació del voluntariat ambiental.
Els projectes de conservació són
diversos i tots es caracteritzen per la
combinació del voluntariat i l’educació
ambiental, al mateix temps que es
doten d’elements que faciliten la seva
comunicació a la societat. Alguns dels
projectes més rellevants són: Empesca’t (seguiment de la fauna aquàtica
del riu Gaià amb 6 estacions de
seguiment i control); Territori Salamandra (per la recuperació de la població

de Salamandra, a través de la conservació d’espais per a la reproducció);
Tortuga de Rierol (per la reintroducció
de la tortuga a la desembocadura del
riu); Hort de Can Fèlix (com a centre
d’educació ambiental) i un llarg
nombre de projectes que poden
consultar-se al web.
L’educació ambiental es dirigeix
principalment a les escoles dels
municipis de la conca del Gaià, amb
activitats incloses en els projectes de
conservació. L’educació ambiental
genera part de l’activitat econòmica de
l’entitat, i contribueix a visualitzar i
conscienciar la població del territori
envers la conservació del riu.
El voluntariat d’adreça a la població en
general i també s’integra en les activitats de conservació per completar la
dedicació professional de l’equip

tècnic, però sobre tot, per desenvolupar una acció de sensibilització a la
població en general.
La Sínia és membre de diferents
entitats de segon nivell com la Xarxa
de Custòdia del Territori (XCT), la Xarxa
Nova Cultura de l’Aigua de Catalunya
(XNCA), l’Associació Hàbitats – Projecte Rius, la Xarxa de Voluntariat
Ambiental del Catalunya (XVAC) i
l’Obrador del Tercer Sector Ambiental
de Catalunya (O3SAC).
Tot i que no és una activitat desenvolupada per l’entitat, amb motiu del seu
20é aniversari, es va començar la
producció d’una cervesa amb la marca
comercial “La Sínia”, i en l’actualitat,
part dels ingressos obtinguts per la
seva venda reverteixen a l’associació
per finançar projectes de conservació.

SERVEIS AMBIENTALS RELACIONATS
Els serveis ambientals relacionats amb l’activitat de l’entitat són principalment
els Culturals, segons el sistema de classificació internacional CICES (Common
International Classification of Ecosystem Services)2.
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En termes de la metodologia d’avaluació de serveis ambientals3, les pressions de l’activitat desenvolupada per
l’entitat són amb efectes positius
sobre l’Estat dels ecosistemes, millorant la seva biodiversitat i els serveis
de regulació i suport. Aquest efectes
es contraposen amb les pressions que
realitzen altres activitats desenvolupades en el mateix àmbit territorial, com
són l’abocament d’aigües residuals
sense depurar, el turisme massificat
(càmpings, etc.), desenvolupaments
urbanístics, etc.

2 La darrera versió (CICES V.5.1) ha estat desenvolupada per l’Agència de Medi Ambient Europea (EEA), millorant la versió V.4.3.
que va ser utilitzada pels treballs en el marc del Millennium Ecosystem Assessment. La classificació dels serveis ecosistèmics es
recull en un fitxer excel https://cices.eu/content/uploads/sites/8/2018/03/Finalised-V5.1_18032018.xlsx
3 Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Veure
http://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1026561/

ASPECTES CLAUS DE L’ENTITAT I LA SEVA ACTIVITAT
Hi ha diversos aspectes claus que
contribueixen a que aquesta entitat
desenvolupi una activitat exitosa de
conservació de la natura des de
l’economia social i solidària:
• La fórmula de custòdia del territori a
través de convenis amb les
administracions públiques, permet
desenvolupar projectes més
ambiciosos i permanents en el temps.
Des del 2014, l’entitat amplia el seu
acord de custòdia amb l’Agència
Catalana de l’Aigua a tota la conca del
Gaià. L’Associació disposa d’un
Programa de Custòdia
(http://www.riugaia.cat/projecte/programa-de
-custodia-del-riu-gaia/) a través del qual
es facilita la participació de propietaris
que vulguin cedir espais naturals.

• La professionalització d’alguns
membres de l’entitat permet fer front a
la tecnificació i dedicació que requereixen projectes més ambiciosos. La
combinació de l’equip de professionals,
que treballa per l’execució dels projectes, amb la participació del voluntariat
és fonamental per al bon desenvolupament de les activitats.
• Una bona integració del voluntariat i
l’educació ambiental en els projectes
de conservació de natura genera un
seguit de beneficis: capacitat per
realitzar més projectes i més ambiciosos, consolidar la sensibilització de la
ciutadania, relleu generacional per
l’entitat i la major capacitació dels
equips de treball.

Projecte impulsat per:

ELS SERVEIS AMBIENTALS
I L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA

• Com entitat associativa, el lideratge i
els processos de participació dels socis
més actius marquen el rumb de
l’entitat. En aquest tipus d’entitats,
resulta fonamental la presència de
persones amb certes capacitats que
facin de motor de l’entitat.
• La solvència de l’entitat al llarg dels
22 anys d’història i el reconeixement
per part de les administracions públiques facilita la realització i finançament
de nous projectes.
• L’enfocament comunicatiu que es
dóna als projectes, ressaltant els
elements més atractius, és determinant
per una major incidència a la societat i
aconseguir la participació de la ciutadania.

Amb el suport de:

