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NETEJA DEL RIU
FLUVIÀ
Alumnat 2s1

Cap a les 9 del matí del dimarts 23 de
febrer els alumnes de 2n d'ESO
l'institut Bosc de la Coma vam anar a
fer una sortida al riu Fluvià (vam anar
a la part del parc Espunya a Olot) amb
la intenció de netejar la major
quantitat de brossa possible, i així va
ser, vam trobar de tot allà, com botes,
sacs de cargols, un peluix, ampolles
de vidre i de plàstic, fins i tot una
cadira! 

Els alumnes de 2s1 vam
anar al riu fluvià a fer una
neteja de la brossa, per tal
de poder cuidar millor el
nostre ecosistema.

Ens vam separar en dos grups
petits per tal de poder recollir més
brossa i arribar a més trams del riu.
Vam passar el matí allà, i cap a les
12 ens vam trobar els dos grups. 

Primer ho vam separar tot en
residus, paper i cartró, plàstic,
runes… , i un cop vam acabar, ho
vam pesar tot per mirar quants
quilos varem recollir en total.  
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En total, els alumnes vam
aconseguir recollir 45
quilos de brossa, els
quals eren:

Paper i Cartró

2 kg

Envasos

12 kg

vidre

4 kg

Rebuig

14 kg

aparells electrònics

2 kg

Runes

11 kg

Tot això en 3 hores, imagineu com de contaminat
pot estar el nostre ecosistema.

Vam concloure que el nostre ecosistema està
molt pitjor del que tothom es pensava, ja que
trobar 45 quilos de deixalles en 3 hores no era
normal, i que si d'aquí a uns anys volíem seguir
tenint un riu o un mar on banyar-nos hem de
cuidar més el planeta i deixar de consumir tant de
plàstic i, sobretot, reciclar-lo.
Encara podem ser-hi a temps de canviar-ho.

Laia Plana, Aisa Sidibeh i Juan Felipe
Dimecres 24 de febrer del 2021
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El Fluvià és un riu del Pirineu Oriental. Neix a la
Garrotxa, al Grau ( Falgars, Hostalets de Bas).
Recorre la plana d'en Bas i passa per Olot; a Sant
Joan les Fonts pren una orientació cap a llevant, i
desemboca al golf de Roses, prop de Sant Pere
Pescador, després d'haver passat per Castellfollit
de la Roca, Besalú, Esponellà i Torroella de Fluvià.
Té 97,2 km de llargària, el cabal és d'1,5 m³ a Olot,
8 m³ a Esponellà i uns 10 m³ a la desembocadura.
Els alumnes de 2n d'Eso del Bosc de la Coma el
dia 24 de febrer del 2021 vam anar a netejar el riu
Fluvià, vam quedat sorpresos de tots els residus
que han arribat a treure del riu. El més abundat va
ser el plàstic i les runes. El que ens va sorprendre
més va ser trobar dos somiers, un patinet i un
manillar de bicicleta.

“No us podeu
imaginar la
quantitat de
residus que vam
a parar al riu. De
tot tipus: vidres,
ferralla, plàstic,...”

PERQUÈ TANTS
RESIDUS AL RIU?
Alumnat 2s2

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pirineu_Oriental
https://ca.wikipedia.org/wiki/Garrotxa
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Grau_d%27Olot&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_d%27en_Bas
https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Joan_les_Fonts
https://ca.wikipedia.org/wiki/Golf_de_Roses
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pere_Pescador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castellfollit_de_la_Roca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Besal%C3%BA
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esponell%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torroella_de_Fluvi%C3%A0


Creiem que alguns residus que vam recollir podien procedir de casa
nostra o d’algun producte que va passar per les nostres mans, perquè a
vegades sense tenir consciencia tirem alguna cosa al terra i amb una
ventada pot arribar amb un riu o fins i tot al mar. També pensem que la
societat hauria de parar de consumir tant de plàstic i utilitzar més envasos
de vidre, enlloc d’utilitzar bosses de plàstic, fer servir les de tela i tots els
residus els hem de reciclar o portar-los a la deixalleria.
La veritat és que ens va sorprendre la quantitat de plàstic que utilitzen els
humans, i per suposat ens va encantar col·laborar en una petita part de la
recol·lecta de residus.

REFLEXIÓ FINAL:
Creiem que el riu no hauria de ser un abocador de totes les nostres
deixalles.
Tenim abocadors controlats, contenidors, deixalleries, camions mòbils
que passen a recollir les escombraries periòdicament...
I per què ho seguim fent malament? 
Per què no podem fer el bé per la fauna i la flora, inclús també per
nosaltres?

Nil Rodríguez, Martina Piqué i Daniela Miñana
24/02/2021

La nostra sensació va ser de rabia,
decepció, preocupació, per que ens vam
adonar que s'està destruint el planeta en
el que vivim actualment.
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El dia 24 de febrer ens vam dirigir al riu
Fluvià per aportar un aspecte positiu a la
natura de part nostra.

 Tota la classe havíem vist molts vídeos i
fotos de com està contaminat el nostre
planeta i com estan patint els animals per
tota la brossa que tirem al seus hàbitats,
però ens faltava veure-ho en primera
persona. La sortida ens va mostrar el
panorama tràgic però real de casa nostra.
No ens va agradar gens la situació i vam
decidir contribuir-hi. 

Els estudiants ens vam distribuir per la zona
dels Tossols i hi vam recollir un munt de
deixalles. Ens vam trobar envasos de
plàstic, vidres, mascaretes i fins i tot roba i
runes. A mida que avançàvem, acumulàvem
cada cop més escombraries: la imatge era
desesperant.

SOS: EL PLANETA ENS
NECESSITA!

Alumnat 2s3



El riu Fluvià es un riu molt estimat per tots els olotins i olotines però si
seguim maltractant-lo com fins ara, les conseqüències poden ser
catastròfiques.

Aquesta sortida ens ha fet reflexionar, més enllà de la situació del riu
Fluvià, sobre la repercussió que té, a curt i a llarg termini, la intervenció
humana en l’entorn. Petits gestos que a vegades poden semblar
insignificants com equivocar-nos de contenidor, ignorar la brossa que hi
ha al carrer, llençar oli o altres productes per la pica, etc, són els
responsables de la degradació dels nostres riu, muntanyes, platges,
oceans, pobles i ciutats. 

Tots els mesos de confinament per la pandèmia ens han fet valorar
més que mai la importància dels espais naturals, a l’aire lliure.  És per
això que se’ns ha encongit el cor en veure el nostre riu tan injustament
maltractat. 

Carla Estartús, Júlia Robert Ruiz, Enma Sánchez Castillo
24/02/2021

Aprofitem per llançar un SOS desesperat
a la població olotina en nom del nostre
petit però valuós ecosistema. 

Institut Bosc de la Coma

Page 08



Institut Bosc de la Coma

Page 05

Alumnat 2s3

Gemma Pujol, 
 Tamara Shahnazaryan 
i Júlia Bosch

SALVEM EL FLUVIÀ
DELS OLOTINS I ELS
SEUS RESIDUS

En realitat els humans som empàtics? Tots diem
que sí, però ho som en realitat? 

Tota persona alguna vegada a la vida, s’ha posat
a la pell d’una altra persona, però ho fem amb
tots els éssers vius? La resposta és no! Pocs
éssers humans han tingut empatia amb la flora i
la fauna marina. 

Cada dia fem arribar al riu un munt de plàstics,
que acaben parant a l’oceà. Els éssers vius que
viuen al mar, cada vegada es van reduint, per
culpa dels nostres plàstics i deixalles, els matem.
Aviat hi haurà més plàstics que peixos al mar!
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Espectacular neteja al riu Fluvià a Olot per part
dels alumnes de segon d’ESO de l’Institut Bosc de
la Coma. Els alumnes vam tenir grans
complicacions per les fortes pluges del dia
anterior, el cabal baixava molt fort i quasi tenim un
disgust. 

Cap a dos quarts de deu del matí els alumnes vam
marxar de l’institut cap al tram que ens hi havien
assignat les professores. Cada persona va agafar
una bossa de ràfia per posar la brossa. Quan vam
ser alla vam dividir el nostre tram en dos: primer
vam fer un costat i després l’altre. Entremig vam
fer una parada per esmorzar. 
Vam trobar de tot des de parts d’un ordinador, un
pic, bosses de plàstic i runes... Quan vam acabar
de netejar el tram que ens havien assignat, cada
grup vam comptar la brossa total que teniem i
després vam separar la brossa per tipus de
residus. 

 
. 

 JORNADA DE NETEJA
DEL RIU FLUVIÀ

Els alumnes de segon
d’ESO fem una neteja
intensiva a un tram del riu
Fluvià

Alumnat 2s4

Vam comptabilitzar tot i vam obtenir unes
quantitats molt sorprenents: envasos de
plàstic (6 kg), runes (131 kg), tovalloletes
(6’9 kg), vidre (3’1 kg), aparells electrònics
(0’8 kg) entre altres.

Amb aquesta activitat els alumnes ens
hem adonat del mal que li estem fent al
medi ambient i que és molt important ser
conscient de no llençar brossa al terra i al
riu perquè després van a parar al mar
contaminant l’entorn, fent malbé la fauna i
flora.

Èric Clè, Teodora Georgieva i Àlex Asperó
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LA RECOLLIDA DE
RESIDUS EN UN TRAM
DEL RIU FLUVIÀ 

A causa de l’acumulació de
residus al riu Fluvià, s’ha
intervingut recollint-los i
separant-los pels seus
components. 

Alumnat 2s5

El que podem
concloure, després
d’una jornada tan
extenuant, és que
nosaltres no podem
canviar el món, però
sí que podem posar
la nostra bona
voluntat i així tenir
un món millor.

Els alumnes de 2n d’ESO, de L’institut Bosc de la
Coma, en el nostre treball de síntesi, ens hem
distribuït per trams a fi de netejar i recollir els residus,
que s'acumulen a les vores del  riu, des del pont de
l’Ambulatori fins al pont de Sant Roc. 

En arribar al riu ens vam endur una decepció en
veure llaunes, papes,mascaretes i guants, i moltes
altres coses. El riu,que abans era un dels més bonics
de la Garrotxa, ara està infestat de deixalles. Això és
culpa de tots perquè si hi ha residus en aquest punt
significa que han arribat de riu amunt, per exemple
de la vall d’en Bas.

A més, els animals que abans hi havia amb
abundància ara han mort o han marxat, per exemple
les llúdrigues que abans eren un animal comú. Ara
veure-les és molt complicat.

R. Bartrina, J. Casadevall, T. Roura, S. Ouarssi


