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Actualitat

El Projecte Rius es reprèn amb els efectes dels incendis de l'estiu

Dimecres 24 de setembre de 2003
L'Oficina 21 ha impulsat aquesta tardor una nova edició del Projecte Rius, la quarta,
que avarca el període del 15 de setembre al 15 d'octubre. Durant aquest mes es porta
a terme la inspecció corresponent al període de tardor –l'altre es fa a la primavera–,
per tal de determinar quin és l'ecosistema aquàtic del Riu Ripoll. En aquesta ocasió,
però, el Projecte Rius topa amb l'estat excepcional en què es troba el riu, fruit del
gran incendi que a l'agost va afectar el Vallès Occidental nord i el Bages sud. Les
fortes pluges que es van registrar pocs dies després del foc han provocat una erosió
molt important, a causa de la falta de vegetació que fixi la terra. Per això, ja des
d'una setmana després de l'incendi, el riu, sobretot a la part alta, de les Arenes cap a
les basses del Barceló i Sant Llorenç, baixa molt ple de materials en suspensió.
Aquesta acumulació de sòlids va ser una de les causes principals de la mort de molts
peixos d'aquella zona. "Educativament serà molt important per veure quins
efectes poden tenir uns incendis, sobretot les escoles i grups de col·laboració
que vagin a la part alta, veuran un riu totalment canviat del que sempre han
vist", ha explicat la biòloga i responsable del Projecte Rius, Laia Planas. Amb tot, si
les condicions meteorològiques acompanyen, amb unes pluges suaus i constants, els
torrents que conflueixen en el riu poden ser una font de regeneració de vida. La
coincidència amb la Setmana Verda de l'1 al 8 d'octubre, les inspeccions al riu es
retardaran fins a mitjans o finals d'octubre, en funció de les condicions
meteorològiques, perquè les escoles hi puguin descobrir una mica més de vida
animal i més diversitat. El dia 5 d'octubre, Castellar participarà en la Trobada de
Grups del Projecte Rius que enguany celebra l'Any Internacional de les Aigües
Continentals. El municipi aportarà material gràfic del treball que s'està realitzant al
riu Ripoll. El Projecte Rius és una iniciativa que porta a terme l'Ajuntament en
col·laboració amb la Fundació Hàbitats, i que va dirigida als nois i noies que cursen
5è i 6è de primària de totes les escoles de Castellar, i també als alumnes de 3 i 4t
d'ESO de l'IES. En les dues primeres edicions, el grups escolars anaven
acompanyats d'un monitor de l'Ajuntament però, des d'aquesta primavera, s'ha
intentat que les escoles adquireixin el projecte Rius com a un Projecte de Centre i,
per tant, s'intenta el suport del consistori sigui només en assessorament i material. A
banda dels grups escolars, també participen en el Projecte Rius uns grups de
col·laboració que fan les inspeccions els caps de setmana conduïts per un monitor.
Hi participen la secció de pesca de la Societat Castellarenca i l'Associació de
Pescadors Conservacionistes, el Centre Excursionista aporta el Grup Infantil i
l'Esplai Sargantana i, finalment, el SERNA de bombers. L'any passat també es va
incorporar que una trobada lúdicoesportiva, que organitza la Regidoria d'Esports,
fos en el marc del Projecte Rius.
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