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Una imatge de la Festa del Riu, l'any 2009

L’Àrea d’esplai de Les Arenes acollirà dissabte la 8a edició de la
Festa del Riu

Dimecres 19 de maig de 2010
Programes| Festa del Riu - edició 2010

L’Àrea d’esplai de Les Arenes serà aquest dissabte, 22 de maig, l’escenari de la 8a
Festa del Riu, una trobada que cada any organitzen l’Ajuntament de Castellar i la
Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Associació Hàbitats i Sorea.

La Festa començarà a les 10 hores amb un esmorzar popular que donarà pas, mitja
hora més tard, a l’inici d’un taller de construcció de molins, molinets, barques i
barquetes a càrrec de l’Obrador, que s’allargarà fins a les 12.45 hores. A més, està
previst que a les 11 hores comenci un recorregut d’una hora de durada per les fonts
de l’entorn de les Arenes. Quan arribin les 12.45 hores es procedirà al lliurament de
diplomes a les entitats i escoles col·laboradores del Projecte Rius.

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

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

D’altra banda, diumenge, 23 de maig, a les 18.30 hores, la Sala d’actes del Centre
Excursionista de Castellar acollirà una conferència-projecció que porta per títol El
pas del Nord-oest. Un camí cap a la glòria, a càrrec de l’antropòleg Francesc Bailón.
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