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L'Ajuntament distribueix exemplars d'un joc sobre el patrimoni del
riu Ripoll

Dimarts 17 d'abril de 2007
L'Ajuntament de Castellar del Vallès està distribuint aquestes setmanes 30
exemplars d'un original joc sobre el patrimoni del riu Ripoll. La iniciativa l'ha
elaborat i editat l'associació Amics del Ripoll, que ha comptat amb el suport
econòmic de la Fundació Caixa Catalunya i amb la participació en la difusió de
l'ADENC, la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i els ajuntaments de la Conca
del riu. Es tracta d'un joc de memòria basat en fotografies del riu Ripoll. S'hi troben
imatges que abracen tot el patrimoni que es pot veure al riu: el natural (flora i fauna)
i el cultural, fruit de la intervenció humana en el transcurs dels segles. Des del
blauet, la salamandra o l'om, fins a un molí, un edifici modernista, un pont, una font
o una depuradora. I cada element és designat per un nom, perquè la toponímia
també forma part del patrimoni. El joc es fa arribar a les escoles, instituts, grups
d'esplai, casals d'avis, Biblioteca, Ludoteca, Casal de Joves, Punt d'Informació i a
les entitats del poble que col·laboren en el Projecte Rius (Societat Castellarenca,
Associació de Pescadors Conservacionistes (APC), Centre Excursionista de
Castellar (CEC), Servei a la Natura (SERNA) i Associació de veïns de les Arenes).
Aquesta és una proposta que té per objectiu conèixer una mica més l'entorn del
municipi d'una manera lúdica i amena i que fa treballar la memòria. Juntament amb
aquest joc es donen exemplars d'una nova edició de mapes del riu Ripoll editats en
el marc del Projecte FIL: El riu com a fil de la vida, en el qual han participat tots els
municipis de la Conca del Ripoll i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb
ajuda de fons europeus.
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