Nota de premsa

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE: TROBADA DE VOLUNTARIS I
VOLUNTÀRIES DE “FES REVIURE EL RIPOLL!”
Es veuran els resultats del projecte “Fes Reviure el Ripoll” i es parlarà dels
nous reptes que caldrà encarar per culminar el projecte de recuperació
ecològica.
Durant dos anys un gran nombre de persones voluntàries han treballat per
recuperar la vegetació de ribera en el tram del Ripoll adoptat per l’ADENC.
La recuperació de la fauna pròpia del riu serà un dels principals reptes a assolir
per continuar millorant la qualitat ecològica del riu.
El proper diumenge dia 18 de setembre l’ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la
Natura) organitza una trobada de voluntaris i voluntàries al riu Ripoll. Les persones
interessades en assistir a la trobada estan convocades a les 10 del matí al berenador de
Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell). Durant la trobada es visitarà el tram de riu sobre el
qual s’ha desenvolupat el projecte de recuperació ecològica “Fes Reviure el Ripoll!” per
mostrar a totes aquelles persones que han intervingut el resultat de la seva feina i per
ensenyar a aquelles persones que no ho coneguin el treball realitzat. Després de la visita
està previst fer un petit esmorzar a l’àrea de esbarjo de Sant Vicenç de Jonqueres i a
continuació es parlarà dels nous reptes que caldrà encarar per continuar millorant la qualitat
ecològica del riu Ripoll.
Durant dos anys l’ADENC, amb la col·laboració de moltes altres entitats de la ciutat i d’un
gran nombre de persones voluntàries, ha treballat per recuperar la vegetació autòctona en
el tram de 500 metres del Ripoll que va des de la passera de Sant Vicenç de Jonqueres fins
a l’assut del Molí de l’Amat. Actualment voluntariat ambiental està duent a terme el
programa de manteniment que es basa principalment en el reg dels peus plantats i en el
control de la vegetació invasora.
Amb aquesta trobada es vol arrencar una nova etapa de “Fes Reviure el Ripoll”, en la qual
es perseguiran nous reptes per continuar millorant la qualitat ecològica d’aquest espai. En
aquest nou període, es pretén dirigir els esforços a la recuperació de la fauna pròpia del riu,
realitzant actuacions dirigides a fomentar els diferents grups faunístics associats a espais
fluvials alhora que es continua treballant en el manteniment del bosc de ribera.

Fins ara, el voluntariat ha estat una peça clau en el desenvolupament del projecte “Fes
Reviure el Ripoll!” i es pretén que ho continuï sent en la nova fase que començarem
imminentment. Per això l'ADENC vol iniciar aquesta segona fase explicant als protagonistes
d'aquesta recuperació ecològica, el voluntariat ambiental que ha format part del projecte així
com amb altres persones que vulguin formar-ne part a partir d’ara, què s'ha fet i que es
farà. Des del grup de “Fes Reviure el Ripoll!” es vol compartir amb el voluntariat la motivació
i les ganes de continuar treballant conjuntament per millorar la qualitat ecològica del riu.

Properes convocatòries relacionades amb el projecte “Fes reviure el Ripoll!”:
- Hora Cargol “Fes reviure el Ripoll!” (xerrada). 23 de setembre, 20 h, ADENC (c. de
Sant Isidre 140, Sabadell)
- Taller de seguiment de l’estat ecològic del riu. 9 d’octubre, de 10 a 14 h, a l'àrea
d'esbarjo de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell)
- Jornada de neteja del riu. 23 d’octubre, de 10 a 14 h, a l'àrea d'esbarjo de Sant Vicenç
de Jonqueres (Sabadell)
- Exposició “Fes reviure el Ripoll! Un projecte de restauració ecològica del riu, un
projecte de ciutat”. Fins al 29 de setembre a la biblioteca Vapor Badia (c. de Tres Creus
127-129, Sabadell). Del 3 al 30 d'octubre al Campus de la Universitat Autònoma de
Barcelona (Cerdanyola del Vallès).

ADENC-EdC
El Vallès, 16 de setembre de 2011
NOTA 1: podeu veure la presentació del projecte "FES REVIURE EL RIPOLL!" a
http://www.adenc.cat/documentacio/fes-reviure-el-ripoll-presentacio
NOTA 2: visiteu virtualment l'exposició "Fes reviure el Ripoll! Un projecte de restauració ecològica, un projecte de ciutat" a
http://www.adenc.cat/campanyes/pagina/exposicio-fes-reviure-el-ripoll-un-projecte-de-recuperacio-ecologica-del-riu-un-pro
NOTA 3: al grup del Facebook Fes reviure el Ripoll trobareu diverses entrades i fotografies de les diverses accions
relacionades amb aquest projecte.

Més informació:
ADENC 937 171 887
fesreviurelripoll@gmail.com

correu@adenc.cat

www.adenc.cat

Uneix-te al Facebook: Fes reviure el Ripoll

