EL GURRI. EL PONT DEL BRUGUER (II)
SERVEI/TIPOLOGIA DE PÚBLIC: NEE
DIA I HORARI: A concretar
INTRODUCCIÓ:
El riu Gurri neix prop del Matagalls, al massís del Montseny, i té com a afluent el riu Mèder. Desemboca al riu
Ter després de travessar Vic per l’est. El topònim Gurri està relacionat amb el color predominant de les seves
aigües en llengua bascoibèrica (gurri, gorri: 'rogenc', 'roig').
El riu va patir un deteriorament important amb el desenvolupament de les indústries de la pell a la ciutat. Aquest
fet ha motivat l’Ajuntament a impulsar un projecte de recuperació de l’espai fluvial, atesa la seva importància
ecològica com a connector o corredor verd.

OBJECTIUS
• Descobrir l’entorn de Vic.
• Conèixer el bosc de ribera.
• Mostrar i ensenyar com s’ha portat a terme la restauració del riu.
• Fomentar actituds positives i de respecte vers l’entorn.
• Fomentar el treball en equip.
DESCRIPCIÓ
Recorregut guiat per la ribera del riu Gurri des del pont del carrer Indústria fins al pont del Bruguer. Al llarg
de l’itinerari s’aniran fent parades per conèixer l’espai com a lloc de lleure i la restauració que l’Ajuntament hi ha
realitzat, treballar les característiques ecològiques del riu i enfortir les relacions afectives entre els alumnes.
Es faran 3 parades principals, en cada una de les quals l’alumnat haurà de seguir una dinàmica diferent. Les
activitats estaran dirigides per un educador/a i consistiran en:
•

•

•

Realització d’un dibuix col·lectiu, el qual permetrà treballar els diversos elements que formen un riu
i fomentar el treball en equip. Es faran equips i cada un haurà de dibuixar el paisatge que hagin triat
sense parlar entre ells i per torns d’un minut. Al final es posa en comú el resultat i s’analitzarà cada
dibuix per tal de parlar sobre l’ecosistema on es troben.
Joc dels arbres; permetrà treballar la biodiversitat del bosc de ribera i potenciar la confiança en els
companys. Es taparan els ulls d’un alumne i se’l dirigirà cap algun arbre de la zona per tal que el
toqui. Llavors, després de tornar al lloc de sortida, amb els ulls destapats haurà de saber quin arbre
és que havia tocat amb els ulls tapats. Aquesta activitat ha de servir per parlar de la restauració
que l’Ajuntament ha portat a terme.
Joc dels ànecs, per gaudir de l’espai descobert i treballar la coordinació en equip. S’organitzarà als
alumnes en petits grups (ànecs), que aniran agafats d’una anella, i que s’hauran de dirigir cap a
uns espais fixats que representaran el canyissar. Es comentaran algunes característiques dels
ànecs i el camuflatge.

El punt de trobada amb el grup és a la rotonda del pont del carrer Indústria. Es recomana fer un reportatge
fotogràfic al llarg de l’itinerari.

NOMBRE RECOMANAT DE PARTICIPANTS: 30
DURADA DE L’ACTIVITAT: 2 hora
RECURSOS MATERIALS:
• Ulleres fosques
• Suport de fusta
• Papers A4 i colors
• Anelles o cordill (per al joc dels ànecs)
TREBALL PREVI
Abans de fer l’activitat us proposem realitzar amb els vostres alumnes alguna de les següents activitats:
•
•
•

Treballeu diferents aspectes relacionats amb el riu.
Marqueu en un mapa de Vic el recorregut que l’alumnat farà des del centre fins al punt d’inici de
l’activitat i el recorregut del riu Gurri al seu pas per la ciutat, identificant espais coneguts pels alumnes.
Prepareu 5 grups d’alumnes per poder desenvolupar els jocs.

TREBALL POSTERIOR
Si voleu col·laborar en la conservació i millora dels rius, podeu participar en el Projecte Rius adoptant un
trosset de riu i fent-ne el seguiment.

PER A SABER-NE MÉS
Podeu trobar informació d’interès a:
•

Agència Catalana de l’Aigua.
http://aca-web.gencat.cat/aca

•

Projecte Rius.
http://www.projecterius.org/

•

Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu Industrial del Ter.
http://www.mitmanlleu.org

•

Fundació El Maresme.
www.fundmaresme.cat

•

Projecte INREDIS de Technosite.
www.inredis.es

