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Actualitat

La segona Festa del Riu recorda als castellarencs que cal mantenir
neta l'aigua i l'entorn del Ripoll

Dilluns 24 de maig de 2004
Unes 160 persones, van participar dissabte passat, 22 de maig, a la segona edició de
la Festa del Riu, que es va fer a l'Àrea d'Esplai de Les Arenes. Una trobada
organitzada per l'Ajuntament de Castellar i que comptava amb la col·laboració de
l'Associació de Pescadors Conservacionistes, la Secció de Pesca de la Societat
Castellarenca, el Centre Excursionista de Castellar, el Projecte Rius i Sorea. La 2ona
Festa del Riu és una de les activitats amb què l'Ajuntament de Castellar s'ha
compromès a donar a conèixer els eixos bàsics del Fòrum de les Cultures 2004.
Durant la jornada matinal, es van fer activitats diverses. La jornada es va iniciar
amb un esmorzar popular. Es va repartir xocolata i coca entre els assistents.
Seguidament, membres del Centre Excursionista de Castellar van mostrar a una
vintena de persones algunes de les fonts de la zona, com la Font del Carme o la Font
Boixa. Paral·lelament es van fer diferents tallers. "L'activitat que portava per
nom "Un somriure per l'aigua", en el qual els infants es feien una fotografia; el
taller de pintar còdols i el joc de "L'aigua neta", en què els infants van pescar
residus del riu, van ser les activitats amb més èxit i participació", ha explicat la
tècnica de l'Oficina 21, Laia Planas. També van agradar molt entre els petits els
tallers de maquillatge i tatuatges. Una altra de les activitats que es va fer durant la
jornada va ser la "Pluja d'idees". "Els nens van escriure un missatge dins d'una
gota d'aigua dibuixada en un paper. La intenció de l'organització era que la
gent fes una pluja d'idees de com voldria que fos el riu, i que cal fer per
millorar-lo", afegeix Planas. També es va fer un taller naturalista. D'una banda, els
infants van poder acostar-se al riu, a través de l'observació dels peixos que hi viuen,
com la balgra, el barb de muntanya, la carpa, les granotes o els crancs. I de l'altra,
els voluntaris del Projecte Rius van organitzar un taller de macroinvertebrats, que
són animals molt petits que ajuden a veure la qualitat de l'aigua del riu. Amb
aquestes activitats, "la Segona Festa del Riu pretenia donar a conèixer les
actuacions i els projectes que l'Ajuntament de Castellar porta a terme en
l'àmbit del riu Ripoll, i alhora, conscienciar la gent que cal mantenir neta
l'aigua per assegurar-ne la seva qualitat i la de l'entorn", apunta Planas. Després
dels tallers es va fer un espectacle d'animació infantil a càrrec de Lluís Pinyot, i
posteriorment es va fer un reconeixement, amb el lliurament d'un diploma, a les
entitats i escoles col·laboradores del Projecte Rius. "De les 250 persones que han
participat en la darrera campanya del Projecte Rius, algunes d'elles van rebre
el diploma dissabte. A la resta, li farem arribar en els propers dies", explica la
tècnica de l'Oficina 21, Laia Planas. Com a curiositat, al final de la jornada festiva,
va passar volant per sobre de l'Àrea d'Esplai de Les Arenes, un bernat pescaire,
emblema de la Festa del Riu.
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