Un projecte de ciutat

El paper del voluntariat i les entitats
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A

FES REVIURE EL RIPOLL!

quest projecte va néixer, sha desenvolupat i sexecuta des del voluntariat i amb el voluntariat. Tanmateix,
lelaboració concreta del projecte en els termes ambientals (de revegetació i de correcció dels processos de degradació
morfològica) la dissenya i dirigeix un equip tècnic de professionals.

1.

Un exercici deducació ambiental (educació per
la sostenibilitat) in situ

L

a participació voluntària dinfants, jovent i adults
en les diferents activitats organitzades dins del
projecte és un exercici deducació ambiental, en què
poden:
a) Aprendre a estimar i respectar el propi entorn.
b) Conèixer el riu, les característiques dels ecosistemes aquàtics daigua dolça i en concret la vegetació de ribera.
c) Conèixer lestat ecològic actual del riu i els problemes associats: alt grau dartificialització, presència
despècies al·lòctones, contaminació de les aigües
i de la riba...

2.

Plantada popular, febrer del 2010.

La intervenció de la comunitat local

S

abadell sempre ha estat vinculat al riu Ripoll. Durant segles nha conreat
les ribes i hi ha construït molins i indústries que necessiten la força de laigua
per funcionar. Però també ha embrutat, contaminat i degradat el riu. Ara, doncs,
ens toca a tots recuperar-lo com a espai natural i de lleure.

E

l projecte, que involucra una gran quantitat de voluntaris i voluntàries, està
obert a tota la ciutat, si bé es vol fer una èmfasi especial en la participació del
veïnat de la zona (barri de Can Puiggener).

T

Festa del riu, març del 2010.

ambé sha treballat per implicar altres entitats de la ciutat. Actualment hi
ha més de trenta entitats sabadellenques adherides al projecte.

3.

Organització del voluntariat

U

Festa del riu, març del 2010.

n projecte daquesta magnitud
requereix una bona articulació i
organització. Per fer-ho, sha creat un
grup de voluntaris que coordina tot el
projecte i diversos subgrups de treball
temàtics:

T

Seguiment de la qualitat biològica del riu, tardor del 2010.

- Gestió tècnica
- Comunicació
- Organització de les diferents
plantades i neteges populars
- Grup de regants
- Sensibilització i educació ambiental

Jornada de neteja, tardor del 2009.

ots els voluntaris que formen part
daquests grups de treball han rebut la
formació adequada per poder dur a
terme les tasques corresponents.

