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Imatge d'un moment de la jornada.

Castellar va acollir dissabte una jornada divulgativa i participativa
de restauració de l’àmbit fluvial del riu Ripoll

Dilluns 17 de febrer de 2020

Un total de 25 persones van assistir dissabte passat a una jornada divulgativa i
participativa de restauració de l’àmbit fluvial del riu Ripoll al tram del pont de
Turell. Es tractava d’una proposta organitzada per l’Ajuntament, el Viver Tres
Turons, Naturalea, l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes i l’Associació
Espanyola d’Enginyeria del Paisatge (AEIP) que tenia per objectiu donar a conèixer
les actuacions que s’han dut a terme recentment en aquesta zona, alhora que fer un
treball participatiu en el mateix espai.

La jornada, que va tenir una durada de quatre hores, es va iniciar a les 10 hores amb
una benvinguda a càrrec de la regidora adjunta de Transició Ecològica, Yolanda
Rivera, i l’explicació, per part de Naturalea, del projecte “Restauració del tram del
Ripoll entre el pont de Turell i la resclosa de la font de la Riera”. També es va
visitar el Viver Tres Turons i es van explicar les actuacions que s’han fet les
darreres setmanes. En aquest sentit, s’ha dut a terme la retirada de deixalles,
l’eliminació d’espècies al·lòctones, la plantació d’espècies de ribera, la instal·lació
d’una feixina viva de salze i la construcció d’un entramat que actua com a deflector.
Precisament, la construcció de l’entramat va comptar amb la col·laboració d’una
setantena d’alumnes de l’Institut Les Garberes.

Finalment, els assistents a la jornada van realitzar un treball de camp al marge dret
del riu, a prop del pont de Turell, que va consistir en la construcció d’una feixina i
d’un entramat, i en la plantació d’espècies de ribera.
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