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Fes reviure el Ripoll!
Un projecte de recuperació ecològica,
un projecte de ciutat

Presentació
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E

FES REVIURE EL RIPOLL!

ls ecosistemes fluvials del riu Ripoll van patir molt amb el gran desenvolupament demogràfic, agrícola i
industrial de les ciutats pròximes. Poblacions tan importants com Sabadell, Castellar, Barberà, Ripollet, Cerdanyola i
Montcada i Reixac sassenten en el seu entorn més immediat.

E

ls darrers vint anys lentorn del Ripoll a Sabadell ha canviat molt positivament: hi ha millorat ostensiblement la
qualitat de laigua per això ara shi poden veure peixos i algunes aus comunes i se nhan ordenat els camins i les activitats
industrials i dhorta.

M
H
L

algrat això, lestat ecològic del riu encara és pèssim. Aquesta mala salut ambiental es deu sobretot a la vegetació
actual, pròpia dun ambient degradat i carregat despècies al·lòctones i invasores.

i falta la vegetació pròpia dun 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.

objectiu del projecte Fes reviure el Ripoll! és recuperar la vegetació fluvial del Ripoll en un tram concret, per
millorar-ne lestat ecològic. Aquest és un projecte promogut per l'ADENC, amb el suport de nombroses entitats, associacions
i persones a títol individual. A continuació us fem cinc cèntims de les raons i les principals característiques del projecte.
1. A les Arenes

2. A lentrada de Sant Feliu del Racó
3. Al Rieral (entrada al terme municipal de Sabadell)

4. Des del pont de la carretera a Castellar del Vallès
5. A laltura del pont de la Salut

6. Des de la passarel.la de Torre-romeu
7. A Barberà del Vallès

8. A la confluència del Ripoll
amb el Besòs
(Montcada i Reixac)
Diverses imatges del riu Ripoll. Les dues primeres imatges ens mostren un Ripoll amb una vegetació fluvial ben
conservada i un bon estat ecològic. A partir de Castellar del Vallès, i sobretot al seu pas per Sabadell, lestat ecològic
del riu Ripoll va empitjorant progressivament (fotografies 3, 4, 5, 6,7 i 8).

