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Actuació Font de la Riba 2019-Sant Quirze Natura

Sant Quirze Natura: Campanya de neteja i arranjament de la
Font de la Riba
NATURA. El diumenge 17 de febrer, Sant Quirze Natura va dur a terme una activitat de neteja de l’entorn
natural de la Font de la Riba i arranjament de la mateixa font, deteriorada per al pas del temps d’ençà que
va ser objecte d’una altra acció de manteniment l’any 2008.

L’organització d’aquesta campanya de restauració i neteja, va anar a càrrec de Sant Quirze Natura i van
col·laborar l’Ajuntament de Sant Quirze i Ascensores Jaca, aquest últim amb una aportació econòmica per
cobrir les despeses.

Una vintena de voluntaris amb moltes ganes de treballar, van participar en aquesta campanya; tant
membres de l’associació Sant Quirze Natura, com veïns del poble, voluntaris de DEPANA (Lliga per la
defensa del patrimoni natural), voluntaris de NACS (Protecció de flora i fauna) i destacar la participació del
Sr. Francesc López, Regidor del nostre Ajuntament, que va donar exemple treballant de valent i sense
descans tot el matí. Gràcies, Francesc!
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L’activitat va començar a les 10 del matí amb una reunió informativa dels treballs a realitzar, capitanejada
per Montserrat Pérez, Presidenta de Sant Quirze Natura, que va distribuir les tasques i coordinar els
diferents equips de treball.

  

Les tasques realitzades van ser la neteja i retirada de branques seques; retirada de plantes i arbres
invasors; recollida de deixalles contaminants; reconstrucció i neteja del broll de la font; construcció d’una
petita presa de recollida de l’aigua de la font perquè els ocells i d’altres animals puguin beure. En aquestes
fotografies es pot comprovar el abans i el desprès dels treballs de neteja i remodelació de la font.

  

També es va netejar el banc i el cartell emplaçat al costat de la font amb dibuixos al·legòrics a la mateixa
font que van fer un grup de nens en la darrera remodelació del 2018.

Es va protegir el banc i les fustes que suporten el cartell i també els esgraons de l’escala de baixada a la
font, mitjançà l’aplicació d’oli de gresol per tractar la fusta i allargar la seva vida útil.

Un cop acabada la feina, Sant Quirze Natura va oferir als participants un petit mos amb coca de vidre i coca
de cabell d’àngel, regada amb moscatell i sucs de fruites, per tal de reposar forces als voluntaris, que
donem fe que van treballar de valent (vegeu les fotografies).

No tenim paraules suficients per agrair a Sant Quirze Natura i els voluntaris, tant del poble com els que
vénen d’altres indrets, el seu inestimable esforç en aquestes campanyes de neteja i reconstrucció d’espais
naturals al nostre poble. És un exemple de solidaritat i d’amor a la natura la tasca tan important que
realitzen, en mantenir els espais naturals en condicions sostenibles i que moltes vegades pateixen la
indiferència de desaprensius que no dubten en llençar deixalles i fan malbé l’entorn, ocasionant problemes
greus a la fauna per la ingestió de plàstics, vidres i altres deixalles, i que també causen un desagradable
impacte visual.

Des de Diari Sant Quirze, no ens cansarem mai de fer una crida a la solidaritat amb aquestes persones que
voluntàriament s’esforcen a fer un poble més net i humà, perquè els ajudem entre tots a mantenir-lo,
recollint els residus que generem i posant-los als contenidors destinats a aquest fi. No costa gens i ens
sentirem molt millor!

Podeu veure la resta de fotografies aquí: Campanya de neteja Font de la Riba 2019.

Reportatge i fotografies: Carles Viñals
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