
Operació Cua Roja 

En què consisteix l’experiència? 
Projecte de recuperació del Barb Cua-Roig a l’antiga resclosa de la Riera, 

(tram baix del riu Gaià). En el marc d’un projecte de custòdia organitzat per 

l’Associació Mediambiental La Sínia, del mateix poble. 

 

L’objectiu general d’aquest projecte és promoure la conservació de la 

biodiversitat de la flora i fauna del riu Gaià entre els nois i noies de l’Esplai 

Campiquipugui, així com els monitors i monitores que el dinamitzen i més 

puntualment els pares i mares i familiars dels participants de l’esplai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes: 

1. Aprenentatge:  El projecte  contempla diferents activitats de recerca i 

investigació sobre diferents aspectes: El riu Gaià (Abans i ara); Barb Cua 

Roig. Característiques, condicions i necessitats de l’espècie; La resclosa: 

Flora i fauna; Estudi del procés de la reintroducció del Barb Cua Roig; 

2. Difusió: El projecte surt de l’esplai i vol implicar les famílies i altres 

persones del municipi. Amb aquest objectiu s’organitza una taula 

rodona sobre experiències relacionades amb el riu. A més, aquesta part 

es complementa amb l’apadrinament de l’entorn de la resclosa en el 

marc del Projecte Rius. 
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3. Execució del servei: El servei no es desenvolupa en un dia puntual, sinó 

al llarg de diferents jornades. A partir de les conclusions i el pla de 

treball resultat de les jornades d’Aprenentatge, es realitzen diferents 

activitats de servei: reforestació de l’entorn de la resclosa; captura, 

trasllat i alliberament dels primers peixos a la resclosa, seguiment dels 

peixos. 

4. Avaluació i reconeixement:  L’avaluació tècnica del projecta es realitza 

amb el seguiment de la població de Barb. El reconeixement prové de la 

satisfacció de l’objectiu aconseguit, del seguiment de la població i també, 

a nivell públic, el dia de la reintroducció dels individus. 

 
Qui participa?  

Els agents del projecte són infants, joves, monitors/es i famílies del poble de 

Riera de Gaià, on es desenvolupa l’acció alhora que també són beneficiaris, 

juntament amb tota la població i els visitants de la zona. 

 

Què es pot aprendre?  
Conèixer els valors naturals de l’entorn més proper i ajudar a comprendre la 

necessitat de conservar els ecosistemes fluvials en bones condicions 

ecològiques. 

Fomentar la millora del medi ambient participant en els programes de 

conservació de biodiversitat emmarcats dins del programa de custòdia del 

curs baix del riu Gaià. 

Permetre passar estones agradables i divertides, a través de les accions i el 

treball en grup, amb la resta de l’esplai, tot promovent el voluntariat 

ambiental 

 

Quin servei es fa? 
A partir de l’anàlisi de l’ecosistema, es proporcionen les condicions 

necessàries per a la reintroducció del barb cua roja a la riera de Gaià, 

afavorint d’aquesta manera a la recuperació d’un hàbitat perdut. 
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Per què és rellevant? 
Perquè hi ha una vinculació molt estreta entre l’aprenentatge i el servei. 

Perquè té coherència pedagògica i metodològica. 

Perquè fomenta i participa del treball en xarxa. 

Perquè compta amb el suport i la implicació de les famílies. 

Perquè permet fer un seguiment de  les accions que permet donar 

continuïtat al projecte. 

 
Qui realitza el projecte?   

 

Esplai Campiquipugui  

L’Esplai Campiquipugui és una entitat sense afany de lucre que té com a 

finalitat l'educació en el lleure del infants i joves del municipi de Riera de 

Gaià.  L’esplai també funciona com  a associació juvenil. 

 

Més informació a:  
http://esplaicampiquipugui.blogspot.com.es 

 
 
 

 
 

 

Associació Mediambiental La Sínia 

L’Associació Mediambiental La Sínia neix a mitjans de 1997 amb l’objectiu 

d’oferir serveis i activitats adreçades a les escoles, associacions de pares i 

mares, famílies i visitants, amb la finalitat de donar a conèixer els valors de 

l’agricultura ecològica i l’entorn natural, cultural i històric del riu Gaià. 

 
 

Localització:  
Riera de  la Riera de Gaià (tram baix del riu Gaià), a la comarca del 

Tarragonès.  
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