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ENTITATS COL·LABORADORES
A PEU O AMB BICI
Des de la plaça 1 de Maig (barri de Can
Puiggener de Sabadell), pel camí paral·lel al
Ripoll fins arribar al gual del Molí de l'Amat.
AMB BUS
Línia F3. Baixeu a la parada Can Puiggener (a
la plaça primer de Maig). Seguiu pel carrer
d’Archidona en direcció sud. Gireu a l'esquerra
pel c. Escipió, des d'aquí agafar el camí del
Molí de l'Amat. Baixeu-les fins al riu.
AMB COTXE
Sortiu de Sabadell en direcció a Castellar del
Vallès per la B-124. Agafar la Baixada de Can
Puiggener i seguir les indicacions cap al Parc
de la Clota fins al Molí de l'Amat.

ANDI-Down Sabadell
CASSA
Pallasso Pau Pèrrim Pessim
Prolaboral Xalest
Sentinelles d'Arkëmis
Demostració de teràpia Reiki
a càrrec de Rosa i Rafael

AMB EL SUPORT DE

www.adenc.cat

10a FESTA DEL RIU

EL PROJECTE
L’entorn del riu Ripoll al seu pas per Sabadell
ha canviat molt els darrers vint anys. La
qualitat de l’aigua ha millorat i s’hi han ordenat
els camins i les activitats industrials i d’horta.
Malgrat això, l’estat ecològic del riu encara és
pèssim.
Aquesta mala salut ambiental és conseqüència
de la vegetació existent, pròpia d’un ambient
degradat i carregat d’espècies exòtiques i
invasores. Hi falta la vegetació pròpia d’un
medi fluvial de terra baixa mediterrània, com
ara canyís, joncs, sargues, gatells, àlbers o
salzes. Sense aquestes espècies, la fauna
pròpia del riu tampoc no hi pot viure.
“Fes reviure el Ripoll!”, iniciat el 2009, és un
projecte amb dos objectius clars: recuperar
l’estat ecològic del riu Ripoll en el tram entre el
gual de Jonqueres i la passera de Les Clotes, i
realitzar un exercici d’educació ambiental a
l’aire lliure protagonitzat pels voluntaris i
voluntàries. Compta amb el suport de
nombroses entitats, institucions i persones a
títol individual, sense les quals el projecte no
seria possible.
El projecte es troba en el seu desè any
d’execució, fins aquest moment hem plantat
més de 15.000 plançons, recuperat 7 basses
temporals per potenciar la població d’amfibis i
d’un petit gorg que serveixi de refugi per
peixos i rèptils.
L'ADENC és conscient que totes les persones
són diferents però tenen el mateix dret de
poder participar de forma activa en la societat.
Per això mateix ha engegat un nou projecte
d'inclusió social: El nostre projecte està
obert a tothom!

La Festa del riu és un espai de trobada lúdica, cultural i festiva en què la ciutadania
coneix i participa en el projecte de recuperació ecològica, i s’aproxima als principals
valors històrics i naturals del Ripoll i del seu entorn.
Aquest any està dedicada a les tortugues, coneixerem les diferents espècies
que podem trobar al riu, com viuen, de què s’alimenten, a quines amenaces
han de fer front i quin paper tenen en l’ecosistema.

PROGRAMA del 5 de maig de 2019
HORA
10.00 h

ACTIVITATS
Demostració de teràpies Reiki
Xocolata i melindros per tothom

10.30 h

Activitats infantils:
Gimcana sobre les tortugues
Jocs de l’aigua

12.00 h

Actuació del pallasso Pau Pèrrim Pèssim

12.45 h

Cloenda de la festa amb els tabalers/es de Sentinelles d'Arkëmis

Servei de bar a càrrec d'ANDI-Down Sabadell

Com col·laborar en la recuperació ecològica del riu Ripoll?
Fes un donatiu

Fes-te voluntari
Participa en
les nostres activitats
i en el grup de treball
que les impulsa.

Apadrina la
vegetació de ribera.
En les jornades de voluntariat
ambiental plantem totes les
plantes apadrinades.

Fes-te soci
de l'ADENC
Amb la quota ajudes en la
nostra tasca de protecció del
patrimoni natural.

Informa’t a l’ADENC o al web adenc.cat

