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Actualitat

L'Ajuntament participa d'un programa europeu per preservar el
riu Ripoll

Dimarts 4 de novembre de 2003
L'Ajuntament de Castellar juntament amb la resta de municipis de l'àmbit del riu
Ripoll estan treballant per aconseguir el finançament del Fons INTERREG III B
MEDOCC, que permetrà portar a terme diferents actuacions al riu Ripoll, dins d'un
projecte pilot, que preveu la promoció i valorització del riu i el seu entorn. El
projecte que porta per nom “Fil: el riu com a fil de vida”, consisteix en una
iniciativa europea que compta amb el suport i l'assessorament del Consell Comarcal
del Vallès Occidental. A més, són socis d'aquesta iniciativa ambiental la regió
italiana de Campània (cap de fila del projecte) i la zona francesa de la Vaucluse. El
projecte que comptarà amb la subvenció del Fons INTERREG III B MEDOCC,
preveu la protecció i valorització del patrimoni natural i cultural, i la gestió de la
biodiversitat dels territoris i del paisatge. Per tant, es portaran a terme unes mesures
conjuntes per part de tots els socis, com la creació d'una cartografia, bases de dades,
CD Roms o una web. A banda, també es farà un projecte pilot específic per cada
soci. En aquest cas, els municipis de l'àmbit del Ripoll presentaran una proposta de
senyalització del camí del riu i delimitació i control de les zones d'horta. En aquest
sentit, es preveu fer jornades pels hortolans i activitats de promoció i sensibilització
ciutadana. Pel que fa als terminis, l'1 de desembre, els municipis interessats han de
presentar el projecte a l'Autoritat de Gestió dels Fons. I al mes de març, es farà una
reunió del comitè de programació que decidirà l'acceptació dels projectes. En cas
d'acceptar-se, les actuacions s'han de fer entre principis del 2004 i finals del 2006.
El cost del projecte dels municipis del riu Ripoll és de 500.000 €, dels quals més de
la meitat es destinaran al projecte pilot. El finançament del projecte anirà a càrrec
del Fons i dels sis municipis vallesans. Ahir dilluns, els socis europeus van visitar
diferents trams del riu Ripoll al seu pas per la comarca del vallès per tenir una visió
global de l'àmbit fluvial. Es va fer una primera parada als Gorgs Blaus de Sant
Llorenç Savall, on el llit del riu està molt poc alterat i el paisatge és de gran bellesa
naturalística. La segona parada es va fer a la Plaça de la Miranda de Castellar del
Vallès, per observar l'estructura, la disposició del terreny i la bellesa paisatgística
del riu. Després, es va visitar un tram del riu al seu pas per Sabadell, i es van veure
les instal·lacions de la depuradora i l'estació de bombament. La visita va continuar a
Barberà del vallès, on es va observar l'arranjament d'una zona d'horta pública. I a
Montcada i Reixac, es va visitar el tram baix del riu, on les aigües baixes del Ripoll
desemboquen al Besòs. Ja a la tarda, es va fer una reunió a les dependències del
Consell Comarcal, amb representació de tècnics i de polítics. En representació de
l'Ajuntament de Castellar, va assistir-hi, la regidora de gestió ambiental, Mireia
Casamada. La reunió va servir per ultimar alguns detalls del projecte i per revisar
l'esbós de la convenció que ha de ser aprovada pels socis. També s'han fet visites
anteriors, al riu Sarno de Nàpols al mes de febrer, i al mes de juny al riu Sorgue, a la
Provença.
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