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Els moviments ecologistes revifen
les protestes per recuperar el Pla 
Especial de Protecció del Montseny
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medi ambient

Revifen les protestes contra l’asfaltat de la 
carretera de les Illes a Sant Marçal
La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny també ha protestat davant la seu de la Diputació de Barcelona

La segona convocatòria de 
protesta, la  del dia 17 de maig, 
vol fer incidència especial en 
la necessitat de recuperar el 
Pla Especial de Protecció del 
Montseny, atès que el retorn a 
la norma  va de l’any 1977 està 
permetent la proliferació de 
projectes especula  us al mas-
sís. Per això ha escollit la seu 
de la Diputació de Barcelona, a 
la que considera responsable, 
en bona mesura, de la situació 
actual.

BAIX MONTSENY.-  La Coor-
dinadora per a la Salvaguarda 
del Montseny (CSM), reuni-
da en assemblea el passat 20 
d’abril, va decidir engegar un 
seguit d’actes de protesta en 
defensa de la que considera 
“greu situació” que viu el Parc 
natural del Montseny. 

La CSM entén que 
l’anul·lació del Pla Especial de 
Protecció, com a conseqüèn-
cia de la sentència del Tribunal 
Suprem (desembre de 2016), 
i l’aparició d’un seguit de pro-
jectes de caire especula  u, 
posen en perill aquest espai 
natural Reserva de la Biosfera. 
A tal efecte s’han portat a ter-
me dues accions de protesta 
immediates, previstes els dies 
6 i 17 de maig respec  vament.

La primera, malgrat la pluja, 
el dia 6 de maig, a Sant Este-
ve de Palautordera, que es va 
centrar en la lluita per aturar 
el projecte de la carretera Illes-
Sant Marçal, que ja semblava 
tancat després de quatre anys 
de lluita, “però que ha estat 
reprès per la Diputació de 
Barcelona, sense respectar els 
acords previs amb el Síndic de 
Greuges”, es manifesta des de 
la CSM. Tanmateix, es denuncia 
el seguit de projectes que ame-

nacen la integritat del Parc 
Natural, i en aquest sen  t fan 
referència a l’ampliació i crea-
ció de noves places hoteleres, 
plans d’expansió urbanís  ca, 
autorització per nous pous 
d’extracció d’aigua i elevació 
de torres d’alta tensió, entre 
d’altres. “Una legislació de fa 
quaranta anys en una zona 
protegida com és el Montseny, 
reserva de la Biosfera, és in-
concebible que es pugui  rar 
endavant sense cap proble-

ma”, recalca Carles Lu meras, 
president de la CSM.

Per la seva banda, Jordi Be-
llapart, gerent d’Espais Natu-
ralsde la Diputació de Barce-
lona, en manifestacions a TV3 
ha dit  que “no es planteja 
l’asfaltat, ja que podria ser 
amb materials que aglomerin 
les solrres i les terres d’aquesta 
capa i que perme  n que la cir-
culació sigui millor sense que 
endavant sense cap problees 
produeixim efectes erosius”. 

Manifestació del 6 de maig a Sant Esteve  de Palautordera. FOTO: CSM
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Localitzat en el porxo d’una casa par  cular del Virgili un niu 
embrionari de vespa asià  ca 
La re  rada per un expert ha suposat evitar la proliferació d’un niu secundari amb milers de vespes obreres

BAIX MONTSENY.- L’expan-
sió de la vespa velu  na, cone-
guda com la vespa asià  ca, se-
gueix la seva progressió al Baix 
Montseny. A l’abril es va loca-
litzar, en el porxo d’una casa, 
un niu embrionari al Virgili de 
Sant Celoni. Un cop es va com-
provar que, efec  vament, es 
tractava d’aquesta espècie, el 
niu es va re  rar per un expert i 
es va evitar la proliferació d’un 
niu secundari amb milers de 
vespes obreres.

Relacionat amb la vespa ve-
lu  na el 3 de maig a Llinars 
del Vallès es va fer una jorna-
da tècnica “Vespa velu  na, 
el nou veí. Biologia, ecologia, 
actualitat i actuacions” orga-
nitzada per l’Ins  tut Giola, el 
Departament d’Ensenyament 
i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Celoni.  
Va comptar amb la presència

de molts apicultors, mem-
bres d’algunes en  tats com 
l’Agrupació de Defensa Fores-
tal (ADF) i de persones inte-
ressades en aquesta espècie 
invasora i depredadora de les 
abelles de la mel. Entre les se-
ves conclusions destaquen la 
reclamació d’una major coor-
dinació en les actuacions per 
combatre-la.

Toni Armengol, tècnic en 
control de plagues i especia-
litzat en aquesta espècie, va 
defensar la re  rada de nius 
embrionaris com a mesura 
més efi caç i va exposar el com-
portament d’aquesta espècie, 
la seva biologia i situació a la 
comarca del Vallès Oriental, on 
hi va arribar a fi nals de 2016.

En la taula posterior amb 
intervencions d’apicultors, de 
la  federació d’ADF del Vallès 
Oriental i de tècnics del De- 
partament de Territori i Sos-
tenibilitat, dels ajuntaments

Niu embrionari localitzat al Virgili. FOTO: Toni Armengol

de Sant Celoni i Llinars del 
Vallès, es va fer palesa la ne-
cessitat d’un treball conjunt 
entre ins  tucions, tant en la 
recollida de dades i transmis-
sió d’informació com en la  
ges  ó dels nius o actuacions 
per a la reducció dels impac-
tes sobre l’apicultura. Els or-

ganismes implicats han de ser 
el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que té compe-
tències en matèria de fauna, 
el Departament d’Agricultura 
Ramaderia Pesca i Alimentació, 
que porta el tema dels apicul-
tors, els Agents Rurals, i els con-
sells comarcals i ajuntaments.
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a tothom i un transport gra-
tuït per a qui ho necessi  ; un 
servei de qualitat que pugui 
compe  r de veritat amb el 
transport privat; acabar amb 
la situació privilegiada d’una 
part de la direcció i alts càrrecs 
de TMB i Rodalies; ges  ó total-
ment pública del servei de to-

«Endavant avui convida la República», lema reivindica  u dels CDR 
del Baix Montseny contra els preus de Renfe

BAIX MONTSENY.- El pas-
sat 9 de maig alguns Comitès 
per la Defensa de la República 
(CDR) del Baix Montseny van 
portar a terme noves accions 
de protesta a les estacions fe-
rroviàries de rodalies de la lí-
nia R2 com Sant Celoni i Llinars 
del Vallès amb la fi nalitat de 
reivindicar un transport públic 
al servei del poble. Reclamen 
l’aturada de les taxes abusives, 
acabar amb els sous despro-
porcionats dels direc  us de 
Renfe, i prou de fer pagar a la 
gent normal un preu que no 
poden pagar.

En aquest sen  t, a l’estació 
de Sant Celoni es van penjar 
diverses pancartes a l’entrada 
de l’estació amb el lema “Sols 
el poble salva el poble. Stop 
a les pujades del transport”. 
També es van tapar les gui-
xetes de venda de  quets au-
tomà  cs i les màquines de pi-
catge amb el lema “Endavant, 
avui convida la República”, ani-
mant als passatgers a no com-
prar bitllet.

Els CDR del Baix Montseny 
ja van fer una acció similar el 
passat 28 de febrer i avui l’acte 
reivindica  u també s’ha fet a 
diverses estacions del Vallès 
Oriental de la R2 com Carde-
deu, Les Franqueses del Vallès 
G. Nord.

Per tot plegat proposen una 
sèrie de mesures: “Un trans-
port públic autoges  onat i no 
eli  sta; un preu accessible per

Porta d’entrada a l’estació de Sant Celoni durant l’acció dels CDR. FOTO: @CDRSantCeloni

VOLS TREBALLAR DE COMERCIAL?
Concerta entrevista a: info@laviladigital.com

tes les companyies de trans 
port; inversions reals i efec  -
ves que cobreixin les necessi-
tats de la xarxa i de la població; 
millora d’infraestructures; cap 
acomiadament ni disminució 
salarial, ni laboral, als treballa-
dors de TMB i Renfe; readmis-
sió d’Andreu De Cabo, treballa-

dor de TMB acomiadat per de-
nunciar la malversació de fons 
en sous dels direc  us de TMB”.

Reclamen un transport públic al servei del públic i acabar amb els sous desproporcionats dels direc  us de Renfe

Pancartes de la reivindicació dels CDR. FOTO: @CDRSantCeloni
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çar amb l’autopista AP-7. 
Actualment, l’encreuament 

entre la C-35 i la BV-5301 
està format per un tercer ca-
rril central situat a la C-35 
que permet fer els girs a es-
querra. Considerant l’intens 
trànsit de la C-35, amb un 
valor d’uns 22.000 vehicles/
dia i també el trànsit de la

Adjudicada la construcció d’una rotonda a la C-35 a Santa Maria de Palautordera

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- El Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha ad-
judicat les obres per a construir 
una rotonda a l’encreuament 
entre la C-35 i la BV-5301, a 
Santa Maria de Palautordera. 
Els treballs, amb un pressupost 
de 500.000 euros, començaran 
aquest es  u i  ndran una du-
rada de 7 mesos. Aquesta ac-
tuació permetrà millorar la se-
guretat viària i la canalització 
del trànsit en un encreuament 
que registra una circulació ele-
vada. 

La carretera BV-5301 forma 
l’accés al nucli urbà de Santa 
Maria de Palautordera i Sant 
Esteve de Palautordera des de 
la C-35 i, des d’aquesta carre-
tera, els vehicles poden enlla-

tre exterior de 44 metres, amb 
un illot interior de 28 metres 
de diàmetre. La calçada anular 
estarà formada per dos carrils 
de 4 metres, un voral interior 
d’1 metre i un voral exterior 
d’1,5 metres. El darrer metre 
de l’illot interior forma una 
gorgera remuntable. 

Aquesta actuació es com-
plementarà amb els treballs 
següents: Senyalització horit-
zontal, ver  cal, d’orientació, 
abalisament i barreres de se-
guretat; Disposició d’elements 
d’enllumenat. Es col·locaran 
10 bàculs perimetrals de 8 
metres d’alçada; Hidrosembra 
de l’illot interior i del marge 
dret de la carretera; i modifi -
cació dels serveis afectats.

BV-5301, amb uns 9.400 ve-
hicles/dia, s’ha previst la 
formació d’una rotonda a 
l’encreuament actual per mi-
llorar-ne la seguretat viària i 
la fl uïdesa del trànsit. D’altra 
banda, se subs  tuirà l’accés 
actual directe a la fi nca de Can 
Grasa des de la cruïlla. 

La rotonda  ndrà un diàme-

Maqueta de la futura rotonda. FOTO: Generalitat de Catalunya

L’objec  u de l’obra és millorar la seguretat viària i la fl uïdesa del trànsit

BAIX MONTSENY.- Endesa ha 
acabat recentment els treballs 
de millora tecnològica de part 
de la subestació de Sant Celoni 
amb l’objec  u d’incrementar 
la qualitat i la con  nuïtat del 
subministrament elèctric a 
més de 21.000 clients repar  ts 
entre setze municipis de les 
comarques del Vallès Oriental, 
el Maresme i la Selva.

L’actuació, que ha suposat 
una inversió de 60.000 euros, 
aportats íntegrament per la 
companyia, ha consis  t en 
la subs  tució de la maniobra 
pneumà  ca per la maniobra 
elèctrica en els seccionadors 
d’alta tensió del parc de 110 
kV de l’esmentada subestació. 
La maniobra elèctrica és molt 
més potent i aporta tota la fun-
cionalitat de la tecnologia ac-
tual, ja que els nous elements 
–ubicats en cada mòdul de 
cada seccionador- es podran 
maniobrar a distància, la qual 
cosa representa una més gran 
interacció en l’opera  va i dona 
més rapidesa en el servei de la 
pròpia instal·lació. Així, el sub-
ministrament que ofereix la

La reforma de la subestació d’Endesa a Sant Celoni millora el servei 
dels clients del Baix Montseny

subestació es dota d’una ma-
jor capacitat, fet que compor-
ta una millora substancial en la 
seva autonomia i fi abilitat.

Aquesta renovació tecnolò-
gica benefi ciarà les poblacions 

d’Arenys de Munt, Campins, 
Fogars de Monclús, Gualba, 
Llinars del Vallès, Montseny, 
Riells i Viabrea, Sant Celoni, 
Sant Esteve de Palautordera, 
Sant Pere de Vilamajor, Santa

Maria de Palautordera, Va-
llgorguina i Vilalba Sasserra, 
al Vallès Oriental, de Sant Is-
cle de Vallalta, al Maresme, 
i d’Arbúcies i Sant Feliu de 
Buixalleu, a la Selva.
Endesa està realitzant, en els 
úl  ms anys, una important 
inversió en la tecnifi cació de 
la seva xarxa per dotar la in-
fraestructura elèctrica dels da-
rrers avenços tecnològics, amb 
l’objec  u de donar una respos-
ta adequada a les especifi ci-
tats del territori i a les necessi-
tats del seu mercat tecnològics 
i garan  r un millor servei als 
clients. La reforma apropa les 
instal·lacions de la Companyia 
a un model de ges  ó més efi -
cient de la xarxa mitjançant la 
automa  tzació de les seves in-
fraestructures, un aspecte bà-
sic de les anomenades xarxes 
intel·ligents o smart grids.

Subestació d’Endesa a Sant Celoni.
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Set anys del Fes  val de Poesia
de Sant Celoni

SANT CELONI.- Un any més, i 
amb aquest ja en són set, Sant 
Celoni ha acollit algunes de les 
veus poè  ques més remarca-
bles de la llengua catalana, de 
diferents procedències i es  ls 
literaris. Com sempre, gràcies 
i sota la coordinació del poeta 
celoní Pau Gener, el passat 5 de 
maig es va poder gaudir d’un 
fes  val en format de pe  t tast, 
aquest cop amb els recitals 

de Núria Busquet, Elm Puig, 
Eduard Ramírez, Sílvia Bel i Sil-
vie Rothkovic, que van fer un 
record especial al poeta Manel 
Marí que va morir a principis 
d’any. Només hi va faltar Josep 
Grifoll, que es va excusar. El 
Fes  val es va acabar després 
de la ja tradicional ronda rà-
pida de tots els poetes par  ci-
pants, sota el porxo del pa   de 
Can Ramis.

Núria Busquet a l’escalinata de Can Ramis. FOTO: JPP

als ous i ovoproductes conta-
minats. 

Pel que fa al tema de la 
legionel·losi, fa dues setma-
nes el departament de Salut 
de la Generalitat va ac  var el 
protocol per un possible brot 
al municipi davant dos casos 
diagnos  cats des de l’Hospital 
(fi nalment només un d’ells va 
resultar posi  u i ha evolucio-
nat favorablement).  

En aquell moment i de forma 
preven  va, es van tancar els 
regs i els equips d’hidropressió 
de neteja viària municipal,  es 
van recollir mostres i es van in-
tensifi car els controls a les em-
preses. Des d’aleshores no s’ha 
detectat cap nou cas.

Desmen  ment del rumor de brot de 
salmonel·losi a Sant Celoni

SANT CELONI.- Davant 
l’alarma que, aquests darrers 
dies del mes de maig, ha co-
rregut per les xarxes socials 
sobre un suposat brot de 
salmonel·losi a Sant Celoni i 
el risc de transmissió a través 
de l’aigua de l’aixeta, s’informa 
que es tracta d’un rumor total-
ment fals. 

A més, cal aclarir que la 
cloració de l’aigua de consum 
humà i els controls diaris que 
s’hi apliquen garanteixen la 
seva total desinfecció i la no 
presència de salmonel·la. Ca-
sos aïllats de salmonel·losi són 
possibles tenint present que és 
una malal  a de transmissió ali-
mentària principalment lligada 

PUBLICITAT
 Tel. 647 908 967 



temps de 50”95, i rècord del 
club. Per la seva banda, Pol Ca-
sals medalla de bronze a salt 
d’alçada amb 1,72 m.

ALTRES RESULTATS

A més dels cinc llocs de podi, 
cal destacar les onze posicions fi -
nalistes per als atletes del CA Sant 
Celoni, l'Aïna Barri, 4a a 200mll 
amb un temps de 24"12, en Víc-
tor Coris 4t a la prova de 800mll 
amb un temps de 2'00"28, l'Aïna 
Barri i la Marina Ferrer, 5a i 6a en 
llargada amb uns salts de 4.90m i 
4.79m, en Marcel Gual, 6è en salt 
d'alçada amb 1.68m, l'Irene Gar-
cia i la Berta Rodríguez, 7a i 8a en 
llançament de disc amb 16.11m 
i 15.75m, l'Irene Garcia i la Sara 
Asensio 7a i 8a en llançament de 
martell amb 23.92m i 23.20m, i 
els equips masculins de 4x100, 
7ens i 8ens, amb uns temps de 
47"61 i 47"78.

esports 10
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SANT CELONI.- El passat 1 de 
maig es va celebrar la prime-
ra jornada del 56è Campionat 
del Vallès, a Barberà del Vallès. 
Després de caure un fort aiguat 
que va obligar a endarrerir el 
començament de la jornada, va 
caure una pluja de bons resultats 
per als atletes del Club Atle  s-
me Sant Celoni: quatre medalles 
d’or, una medalla de bronze, mol-
tes millors marques personals i 
algun récord del club. 

En aquest sen  t, Noël Bolós es 
va proclamar campió del Vallès 
de 800 metres amb un temps de 
11’56”15; Joan Anglada campió 
del Vallès de 400 metres tanques 
amb un temps de 56”07; Oriol 
Madí campió del Vallès de 200 
metres amb un temps de 22”11; 
L’equip femení de la prova de 
4x100 format per Clàudia Molle-
ví + Èlia Morist + Marina Ferrer + 
Aina Barri es van proclamar tam-
bé campiones del Vallès amb un

Atletes que van pujar al podi. FOTO: CA Sant Celoni

Els atletes del CA Sant Celoni destaquen 
en el 56è Campionat del Vallès

Quatre medalles dels karateques del Baix 
Montseny en una compe  ció a Bilbao

bats amb autoritat fi ns a la fi -
nal on va perdre per un ajus-
tat 1-0, l’únic punt que li van 
marcar en tota la compe  ció. 
Judit Camacho con  nua entre-
nant al Club Espor  u Medite-
rrani amb el seu Sensei Josep 
Puertas preparant el campio-
nat d’Espanya de clubs i per la 
Lliga Mundial que es  ndrà lloc 
a Sofi a (Bulgària).

El mes d’octubre a Màlaga 
 ndrà lloc una segona trobada 

i el mes de desembre la gran 
fi nal a Madrid amb els vuit mi-
llors compe  dors classifi cats  
de cada categoria.

JOAN JUST SELECCIONAT
Joan Just Clopés ha estat selec-
cionat per la RFEK com a com-
pe  dor de la selecció estatal 
en la categoria de Kumite per 
la propera trobada mundial 
de la WKF Youth League Sofi a 
2018 que es celebrarà els dies 
26 i 27 de maig a Sofi a.

Joan Just, primer per l’esquerra. FOTO: RFEK

Judit Camacho, primera per l’esquerra. FOTO: RFEK

BAIX MONTSENY.- Els ka-
rateques del Karate Club Just 
Sant Celoni, Joan Just Clopés 
(júnior de -68 Kg.) i Jordi Valdi-
via Miranda (júnior de -55 kg.), 
es van penjar les medalles de 
plata i bronze, respec  vament, 
en la modalitat de kumite en la 
prova de la primera fase de la 
Lliga Nacional Júnior i Sub-21 
2018 que organitza la Reial 
Federació Espanyola de Kara-
te i que va tenir lloc a Bilbao. 
Valdívia també va ser tercer en 
la modalitat de kata. Tots dos 
van demostrar un nivell tècnic 
i tàc  c molt alt amb els millors 
compe  dors de l’Estat.

Pel que fa a la compe  ció 
femenina, la karateca de San-
ta Maria de Palautordera, Ju-
dit Camacho Torres, també va 
pujar al podi aconseguint la 
medalla de plata en la catego-
ria júnior de -53 Kg. La com-
pe  dora palauenca ha estar 
brillant guanyant tots els com-

Inaugurat el camp de futbol de gespa 
ar  fi cial de La Batllòria

LA BATLLÒRIA.- La Batllòria ja té camp de futbol gespa ar  fi cial. 
Les obres de remodelació han permès millorar les instal·lacions amb 
un camp de futbol 11, dos camps transversals de futbol 7, s’han ade-
quat els espais per al públic, els accessos i s’han renovat els serveis 
i la megafonia.
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La campanya de la Renda aquest any arriba amb diverses 
novetats que els contribuents han de tenir en compte. Aquí 
algunes de les principals:

1) Campanya més llarga: el primer punt que s’ha de destacar és 
que aquest any la campanya de l’IRPF es va avançar al 15 de març, 
encara que no va ser fi ns al 4 d’abril que es va poderan es pugui 
presentar la declaració. La campanya acaba el 2 de juliol, si bé 
conclourà amb anterioritat, el 27 de juny, en els casos de declara-
cions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte. El 29 
de juny conclou el termini per sol·licitar la cita prèvia per realitzar 
la declaració a través de totes les vies.

2) APP: aquest any l’Agència Tributària ha presentat una apli-
cació per al mòbil per consultar les dades fi scals, per a usuaris 
d’Apple i Android. Per poder u  litzar aquesta aplicació es reque-
reix el registre previ en el sistema Cl@ve PIN. Si no s’està registrat 
i s’intenta ac  var l’aplicació mòbil amb un NIF/NIE, l’aplicació ho 
detectarà i mostrarà aquesta web de registre. Una vegada inclo-
sos aquestes dades per primera vegada queden gravats i la seva 
validesa és limitada en el temps, la qual cosa fa que sigui més 
segur.

3) No hi haurà enviament postal de l’esborrany. 
4) ‘Li truquem’: l’Agència Tributària vol impulsar l’assistència 

telefònica. 
5) Adéu al SMS: en la campanya de la Renda 2017 no hi haurà 

SMS amb el nombre de referència.
6) Bons de fi delització de Banc Santander: a canvi de la renún-

cia a l’exercici d’accions legals per part dels ex accionistes i dels 
 tulars de deute subordinat de Banc Popular, Banc Santander els 

va oferir bons de fi delització dissenyats per compensar-los per 
l’amor  tzació dels seus  tols. Així, la tributació de l’adquisició 
dels Bons de Fidelització estarà subjecta a l’Impost sobre la Ren-
da, segons Nota de Valors presentada en la CNMV.

7) Despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del per-

sonal: amb efectes a par  r d’1 de gener de 2017, s’amplien els su-
pòsits en què no  ndran la consideració de retribucions en espè-
cie els estudis disposats per ins  tucions, empreses o ocupadors i 
fi nançats directa o indirectament ells per a l’actualització, capaci-
tació o reciclatge del seu personal, quan siguin exigits pel desen-
volupament de les seves ac  vitats o les caracterís  ques dels llocs 
de treball, fi ns i tot quan la seva prestació efec  va s’efectuï per 
altres persones o en  tats espècia.

8) Mínim familiar per descendents: amb efectes a par  r de 
l’1 de gener de 2017, s’assimilen als descendents, a l’efecte de 
l’aplicació del mínim familiar per descendents, a més d’aquelles 
persones vinculades al contribuent per tutela o acolliment en els 
termes previstos en la legislació civil, als qui  nguin atribuïda per 
resolució judicial la seva guarda i custòdia.

La millor opció per evitar sorpreses en la confecció de la renda 
és confi ar en un gestor administra  u ja que alhora en garanteix 
un millor resultat.
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