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Imatge d'una edició anterior de la Festa del Riu

La 7a Festa del Riu tindrà lloc dissabte a l’Àrea d’esplai de Les
Arenes

Dijous 21 de maig de 2009
Programes| Festa del Riu - edició 2009

L’Àrea d’Esplai de Les Arenes acollirà aquest dissabte, 23 de maig, la 7a edició de
la Festa del Riu, una trobada que organitzen l’Ajuntament de Castellar del Vallès i
la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Associació Hàbitats i Sorea.

Enguany la festa començarà a les 9 del matí amb una caminada per l’entorn de
l’Àrea d’Esplai de Les Arenes. Una hora més tard tindrà lloc un esmorzar popular
que servirà per agafar forces per participar als diferents tallers que s’han organitzat,
i que començaran a les 10.30 hores. En concret, se celebraran tallers de construcció
d’instruments, a càrrec del Drap-aire musical (Francesc Miralles), i dos tallers
naturalistes; un que servirà per descobrir els peixos del riu Ripoll i un altre en què
s’observaran els macroinvertebrats del Ripoll. Per portar a terme aquesta activitat es
recomana portar botes d’aigua. Les activitats continuaran a les 12 hores, novament
de la mà del Drap-aire musical, amb l’explicació del conte musicat Tot sona a la
selva amazònica.

Ja a les 12.45, es procedirà al lliurament de diplomes a les entitats i escoles
col·laboradores del Projecte Rius. Cal recordar que amb la Festa del Riu es pretén
acostar el riu a la ciutadania i agrair a les escoles i entitats la seva col·laboració al
Projecte Rius amb les inspeccions dels trams de riu, que es porten a terme des de la
primavera del 2002.

L’organització ha informat que en cas de mal temps les activitats es duran a terme al
Recinte Firal de l’Espai Tolrà.
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