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medi ambient

«El meu nom és Calotriton i només visc al 
Montseny», exposició i  nerant a Montseny
La població total de tritó s’es  ma en 1.500 exemplars adults aproximadament

MONTSENY.-  Fins el pròxim 
9 de juliol es pot visitar al Ca-
sal de Cultura del poble de 
Montseny l’exposició i  nerant 
sobre el tritó del Montseny “El 
meu nom és Calotriton i només 
visc al Montseny”,  l’amfi bi en-
dèmic del Parc Natural i Reser-
va de la Biosfera del Montseny 
considerat el més amenaçat 
de l¡’Europa occidental. 

A través de vuit plafons i 
d’una maqueta hiperrealista a 
escala del tritó del Montseny, 
l’exposició dona a conèixer di-
ferents aspectes de la biologia 
i ecologia d’aquest organisme 
fi ns fa pocs anys desconegut, 
així com les accions desen-
volupades dins del projecte 
europeu Life Tritó Montseny 
per millorar el seu estat crí  c 
de conservació. Després de 
Montseny recorrerà els divuit 
municipis del Parc Natural 
i Reserva de la Biosfera del 
Montseny. 

El tritó del Montseny, com a 
espècie d’amfi bi endèmica del 
Parc Natural del Montseny, es 
va descriure per primera vega-
da l’any 2005 després que ha-
gués estat documentada unes 
dècades abans com a tritó pi-
rinenc, amb la publicació de 
l’estudi de les seves poblacions 
i del seu hàbitat. El treball

Inauguració de l’exposició. FOTO: DDGI

ció d’aquest amfi bi i treballaen 
línies prioritàries com incre-
mentar la qualitat hidrològi-
ca i del cabal dels torrents on 
viu, l’eliminació o reducció de 
les amenaces sobre el seu hà-
bitat, la conservació genè  ca 
de l’espècie i l’ampliació de la 
seva àrea de distribució. 

Life Tritó Montseny està cofi -
nançat pel programa Life, prin-
cipal mecanisme de la polí  ca 
ambiental de la Unió Europea.

constatava l’existència d’una 
sèrie d’amenaces que en com-
prome  en la viabilitat, catalo-
gant-se com espècie “en perill 
crí  c d’ex  nció” per la Unió 
Internacional per a la Conser-
vació de la Natura (UICN).

1.500 EXEMPLARS ADULTS 
La població total de tritó 

s’es  ma en 1.500 exemplars 
adults aproximadament, amb 
una àrea de  distribució pe  ta

i fragmentada, dividida en dos 
nuclis diferenciats sense inter-
canvi d’individus entre ells. Es 
tracta d’un amfi bi totalment 
aquà  c, adaptat a la vida en 
rierols de muntanya, d’aigües 
fredes i molt netes, i la seva 
presència en aquests ambients 
és un indicador d’hàbitats d’alt 
valor ecològic i ben conservats. 

El projecte Life Tritó Montseny 
es duu a terme amb l’objec  u 
de millorar l’estat de conserva-
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fet divers

Detenen un veí de Sant Celoni que enves  a peatges 
d’autopistes i trencava les barreres
El de  ngut es va saltar 26 vegades els peatges de l’AP-7 i la C-33, i va enves  r en tres ocasions la barrera del peatge de la C-16

SANT CELONI.- LAgents dels 
Mossos d’Esquadra de la Uni-
tat Opera  va de Mobilitat de 
la Divisió de Transport van de-
tenir el passat dilluns a Man-
resa, un home, de 39 anys, i 
veí de Sant Celoni, com a pre-
sumpte autor d’un delicte de 
danys i un delicte d’estafa.

La detenció és el resultat 
d’una inves  gació oberta a 
principis de maig després 
que diverses empreses con-
cessionàries dels peatges de 
l’AP-7, C-33 i C-16 van denun-
ciar un vehicle que enves  a 
i es saltava les barreres dels 
peatges de manera reiterada.
Concretament, durant el mes 
de maig l’autor va enves  r en

tres ocasions la barrera del 
peatge de la carretera C-16, si-
tuat al municipi de Castellbell i 
el Vilar. A més, entre el 25 de 
maig de 2017 i el 22 de maig 
d’enguany, el mateix vehicle va 
passar 26 vegades sense abo 
nar el pagament de diferents 
peatges de l’AP-7 i la C-33.

Durant la fase d’inves  gació 
els mossos van esbrinar que 
en totes les ocasions el vehi-
cle infractor era una furgoneta 
conduïda pel mateix home. Fi-
nalment, la inves  gació va con-
cloure el passat dilluns després 
de localitzar i detenir a Manre-
sa el presumpte autor dels fets.

Aquestes conductes incí-
viques han comportat danys

El vehicle en un dels peatges. FOTO: Mossos E$squadra

dents, va quedar en lliber-
tat després de declarar a co-
missaria amb l’obligatorietat 
de presentar-se davant del 
jutge quan se’l requereixi.

a les barreres que ascen-
deixen a uns 1.100 euros i 
l’impagament de la tarifa 
dels peatges és d’uns 400 eu-
ros. El de  ngut, amb antece

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

cions de bombers dels parcs 
de Granollers, Sant Celoni i 
Mollet del Vallès.

L’accident va provocar el tall 
en els tres carrils de circula-
ció i va provocar retencions 
que en alguns moments van 
arribar a ser d’una cua de deu 
quilòmetres, segons les infor-
macions facilitades per Tráfi co 
Autopistas. La circulació es va 
normalitzar cap a dos quarts 
de tres de la tarda.

VALLGORGUINA.- Un heli-
còpter del RAC va evacuar a 
l’Hospital de Sant Pau de Bar-
celona un ferit a conseqüèn-
cia d’un accident de trànsit a 
l’alçada del km. 114 de l’AP-7 
en sen  t nord, en el terme 
municipal de Vallgorguina. En 
l’accident s’hi van veure  impli-
cats un cotxe i un camió. Tam-
bé s’hi van desplaçar ser veis 
d’emergències del SEM, mos-
sos d’esquadra i quatre dota-

Un ferit a Vallgorguina en un accident de trànsit a l’AP-7 
evacuat amb helicòpter
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La revista La Vila par  cipa en l’11a Convenció de la Premsa Comarcal 
de Riudoms on es van premiar mitjans i professionals
Saül Gordillo va rebre el Premi al reconeixement pel suport a la Premsa Comarcal

primer premi va ser per Hora 
Nova i la portada del 5 de se 
tembre de 2017 “Un fes  val”.

En la categoria de quinzenals 
i mensuals, el primer premi el 
va rebre la Revista de Banyo-
les per la portada de maig de 
2017  “Els casals d’es  u”.

En la categoria de bimestrals 
i trimestrals, el primer premi 
va anar a parar a 777 Comu-
nica  i la portada d’agost set-
embre de 2017 “Les en  tats 
posen nota al Govern”. 

En la nova categoria dedi-
cada als mitjans digitals, el 
premi guanyador va ser per a 
elpuntvalles.com.

També, ses van commemorar

RIUDOMS.- L’11a Conven-
ció de la Premsa Comarcal i 
la 36a Assemblea Ordinària 
de l’ACPC celebrada el passat 
dissabte 26 de maig a Riudoms 
(Baix Camp) ha comptat amb 
uns 150 periodistes, editors i 
responsables de diversos ga-
binets de comunicació. En la 
trobada s’han analitzat els rep-
tes de la professió i l’impacte 
de les xarxes socials als mitjans 
comarcals.

A més, s’han lliurat diver-
sos premis a les publicacions 
i personalitats que han des-
tacat durant el 2017, com Saül 
Gordillo, actual director de 
Catalunya Ràdio i dels Mitjans 
Digitals de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA). També van guardonar 
l’ar  culista Francesc Canosa, 
Hora Nova, la Revista de Ban-
yoles i 777 Comunica com a 
millors portades i al Elpuntva-
lles com a millor diari digital.

Gordillo, que també va ser 
director de l’Agència Catalana 
de No  cies (ACN), ha agraït el 
premi i ha recordat els seus ini-
cis professionals en mitjans lo-
cals com la revista El nunci de

Calella o la publicació mensual 
Repòrter de l’Alt Maresme. Du-
rant la jornada, el president de 
la Premsa Comarcal, Francesc 
Fàbregues, va defensar que el 
sector “té bona salut” i que a 
diferència del que havien pro-
nos  cat els gurus, el jovent se-
gueix “apostant pel paper”. 

En aquesta línia, va afi rmar 
que l’assemblea ha de servir 
per donar una “espenta al sec-
tor” i va animar als assistents 
“a pensar que el futur és nos-
tre”.

PREMIS I RECONEIXEMENTS 
En la categoria de diaris, 

bisetmanaris i setmanaris, el

totes les publicacions associa- 
des que enguany celebren el 
seu aniversari. Així, es va re-
conèixer a El Cèrvol i El tots 
per a tots pels 45 anys; El Nou 
9, Setmanari de l’Alt Empordà, 
Portaveu i Delta de Llobregat 
pels 40 anys; El Francolí, Se-
gre i La Veu de l’Anoia pels 35 
anys; El Vallenc i El Replà pels 
30 anys; i El Salí i Nova Conca 
pels 25 anys. 

El Premi al Reconeixement 
pel Suport a la Premsa Comar-
cal el va rebre el periodista Saül 
Gordillo, director de Catalunya 
Ràdio; en  tat amb la qual, des 
del gener de 2017, l’ACPC té un 
conveni de col·laboració que 
permet retransmetre els  tu-
lars dels mitjans associats en 
els seus butlle  ns horaris. Gor-
dillo va recordar que ell es va 
“formar a la premsa comarcal” 
i que l’acord amb la ràdio pú-
blica ve a reblar “la confi ança 
en la credibilitat de les seves 
no  cies”. 

Per úl  m, es va fer entrega 
d’un reconeixement al perio-
dista Francesc Canosa pel seu 
Treball Envers la Premsa Co-
marcal.

SANT CELONI.- Un grup de 
veïns i veïnes de Sant Celoni 
impulsen la creació de la “Pla-
taforma PedalaStCeloni”, una 
idea llançada a través de les 
xarxes socials i que està tenint 
una considerable repercussió. 
L’objec  u és fomentar l’ús de 
la bicicleta al municipi i buscar 
vies per poder-hi circular.
En el rerefons de la inicia  va hi 
ha altres qües  ons com la sa-
lut, la fi  del petroli, l’economia 
o els camins escolars, temes 
que de ben segur es planteja-
ran el proper 12 de juny a dos 
quarts de set de la tarda a La 
Clau en la primera trobada que 
han convocat els impulsors de 
la plataforma.

Veïns de Sant Celoni impulsen l'ús de la bicicleta 
amb la «Plataforma Pedala StCeloni»
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L’Ajuntament de Palau ja disposa d’una proposta d’ordenança 
per a l’ús i defensa dels camins rurals públics
L’Ordenança s’estructura en set Títols, que engloben un total de 68 ar  cles i una Disposició Final

El diputat Jordi Fàbrega - a l’esquerra- ha lliurat la proposta a 
Jordi Xena, alcalde de Palau. FOTO: DIBA

drets, en concret l’obligatorie-
tat de formar inventari de ca-
mins, i el Sisè té per objecte la 
regulació de les actuacions de 
protecció i defensa del camins 
rurals. Finalment, l’Ordenança 
es tanca amb el Títol Setè, de-
dicat a al règim sancionador.

L’ordenança ve determinada 
pel fet que, malgrat la impor-
tància dels camins rurals pú-
blics i la demostrada necessi-
tat de que el seu règim jurídic 
es  gui regulat per a garan  r la 
seva integritat i funcionalitat, 
Catalunya malauradament no 
disposa encara d’una norma 
amb rang de llei que reguli els 
camins en general, i ni tan sols 
els camins ramaders, en par  -
cular.

SANT MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- La Diputació de Barce-
lona ha elaborat una proposta 
d’ordenança d’ús i defensa 
dels camins públics rurals d’ús 
públic per a l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera. 
Aquesta ordenança pretén 
oferir una regulació omnicom-
prensiva i adaptada a tots els 
aspectes jurídics rellevants 
dels camins municipals. El do-
cument va ser lliurat pel dipu-
tat d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a 
l’alcalde, Jordi Xena.

L’Ordenança s’estructura en 
set Títols, que engloben un to-
tal de 68 ar  cles i una Disposi-
ció Final. El Títol Primer recull 
les disposicions generals, el 
Segon regula la zona de domi-
ni públic dels camins i el seu 
règim d’usos i prohibicions, i el 
Títol Tercer regula les prohibi

cions i limitacions del dret d’úsi 
edifi cació de les fi nques que 
confronten amb els camins.

El Títol Quart regula el règim 
jurídic de les autoritzacions i 

concessions demanials per 
realitzar usos especials i priva-
 us als camins rurals, el Cin-

què regula la incorporació de 
camins a l’inventari de béns i



social 9
www.laviladigital.com

Telefònica tanca la centraleta de coure de Vallgorguina
i deixa veïns sense  telèfon

PUBLICITAT
 T. 

647 908 967
funcionament i, a més, no hi 
ha garan  es de recuperar les 
numeracions anteriors. A tot 
plegat, cal afegir que les com-
panyies no donen un termini 
de quan tornaran a funcionar

VALLGORGUINA.- Després 
d’una setmana, i després de 
diverses trucades per part de 
l’Ajuntament de Vallgorguina 
i de diferents veïns a les com-
panyies de telefonia, se’ls ha 
informat que la companyia Te-
lefònica ha tancat la centraleta 
de coure i per tant totes les 
línies que hi eren connectades 
han deixat de funcionar (Pro-
jecte Faro). En aquest sen  t 
cap de les altres companyies 
que operen al municipi -Vo-
dafone, Jazztel, Orange...-, no 
han avisat amb antelació que 
aquestes línies es tallarien i 
desapareixerien, per tant les 
línies han estat tallades.

En aquest sen  t, Telefònica 
diu que no pot recuperar la 
numeració perquè el  tular és 
cadascuna de les companyies. 
En defi ni  va, es dona la situa-
ció que a Vallgorguina hores 
d’ara hi ha famílies que porten 
al voltant de deu dies que no 
tenen cap telèfon en

les línies.
Per aquesta raó, l’Ajuntament 
de Vallgorguina ha fet una cri-
da a tots aquells veïns i Veïnes 
del municipi que hagin quedat 
desconnectats del telèfon per

aquesta raó perquè s’animin a 
fer una instància a l’Ajuntament 
explicant la queixa i, d’aquesta 
manera presentar una denún-
cia conjunta al Síndic de Greu-
ges.
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A la imatge superior Noel 
Bolós i Oriol Madí, dos atletes 
que van pujar al podi de 
l’Estadi Serrahima de Barcelo-
na. FOTO: CA Sant Celoni

Cap de setmana d’èxit per al CA Sant Celoni en els 
Campionats de Catalunya i Espanya

DAVID CORIS
BRONZE AL
CAMPIONAT
D’ESPANYA
INDIVIDUAL SUB14

Aquest cap de setmana del 2 
i 3 de juny l’atleta David Coris 
Cobos, del CA Sant Celoni, s’ha 
penjat la medalla de bronze en 
el Campionat d’Espanya Indivi-
dual Sub14 que s’ha disputat 
a la localitat de San Fernando 
(Cadis), amb un total de 1.357 
punts i amb els següents resul-
tats per proves:

80 metres tanques:
12”94  (-1.0)   557 punts 2n
Llargada: 5,09m (+0.6) 
400 punts 3r
Alçada: 1,53m 
411 punts  4t
La classifi cació fi nal per 

punts ha estat la següent:
1r Daniel Cas  lla Miranda;              

Mesclat Sport 1.448 punts
2n Pablo Chávez Espina;                

Playas Castellon 1.423 punts
3r David Coris Cobos;                    

CA Sant Celoni 1.357 punts

BAIX MONTSENY.- La me-
dalla d’or en la prova de 100 
metres llisos que l’atleta del 
CA Sant Celoni va aconseguir 
dissabte en el Campionat de 
Catalunya Sub23, 20 i 18 va ser 
només el començament d’un 
cap de setmana d’èxit dels 
atletes de l’en  tat celonina a 
l’estadi Serrahima de Barcelo-
na., amb tres medalles i quatre 
llocs de fi nalista

El mateix atleta Sub23 de 
Santa Maria de Palautordera 
va tornar a pujar al podi en la 
prova de 200 metres llisos per 
penjar-se la medalla de plata 
en la prova de 200 metres lli-
sos amb un temps de 21”51, 
marca que suposa igualar la 
seva millor marca personal.

La tercera medalla aconse-
guida per un atleta del CA Sant 
Celoni va ser per Noel Bolós 
amb un excel·lent segon lloc 
en la prova de 800 metres lli-
sos amb un temps d’1’54”25 i, 
per tant medalla de plata. En 
la prova de 400 metres llisos 
va disputar la fi nal per tancar 
la seva par  cipació en sisè lloc 
amb un temps de 51”14, tot i 
que a la semifi nal havia enre-
gistrat 50”33.

Altres atletes que van par  -
cipar en el Campionat de Ca-
talunya van ser Angel Crespo 
(Sub 18), Aïna Barri (Sub 18), 
Marina Ferrer (Sub 18) i Víctor 
Coris (Sub 18).

Oriol Madí és campió de Catalunya Sub 23 en 100 metres llisos i 
subcampió en 200 metres llisos
Noel Bolós és subcampió de Catalunya Sub23 de 800 metres llisos
David Coris és tercer del Campionat d’espanya Individual Sub14

A la imatge allargada David 
Coris amb la medalla de 
bronze Sub14 del Campionat 
d’Espanya Individual, després 
d’un cap de setmana exitòs. 
FOTO: CA Sant Celoni
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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.

Novetats per a la declaració de la Renda 2017




