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Revista Mensual del Baix Montseny

La ruta de «La Tourdera»
ja és una realitat
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Els ajuntaments del Baix Montseny es mullen
per «La Tourdera»
Ja hi ha 114 quilòmetres de l’iƟnerari plenament pracƟcables
BAIX MONTSENY.- Tot i que
la pluja de darrera hora va deslluir una mica l’acƟvitat fesƟva
res no va impedir la inauguració del tram baixmontsenyenc
de la ruta de “La Tourdera” un
iƟnerari que recorre per vies
blaves al voltant de la conca del riu La Tordera i la riera
d’Arbúcies i que es poden fer
a peu o amb bicicleta. En la
inauguració del dia 7 de juliol
al vespre sota al Pont Trtencat,
fronterer entre Sant Celoni i
Santa Maria de Palautordera,
s’hi van concentrar veïns i representants políƟcs de municipis com Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Montseny,
Vallgorguina, Gualba i Sant Antoni de Vilamajor.
En aquest senƟt, Albert Ferrer, regidor de Turisme de
l’Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera, ha explicat a
la revista La Vila que la inauguració d’aquestes rutes representa la culminació d’un
treball que s’ha portat a terme durant quatre anys amb la
col·laboració de diferents municipis, tres consells comarcals
i dues diputacions i per això
“ens fa il·lusó de poder estrenar alguns dels trams del que

Alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Baix Montseny inaugurant la ruta de “La Tourdera”.
és tot aquest conjunt de ruta
de prop de dos-cents quilòmetres que transcorre des del
Montseny a la Mediterrènia”.
Per Ferrer aquest projecte és
donar vida al riu i potenciuar
un sistema d’esport i turisme
sostenible relacionat amb tot
el que és cicloturisme i senderisme.
El projecte de La Tourdera el

conformen divuit municipis re
parƟts per les comarques del
Vallès Oriental, Selva i Maresme moƟu pel qual el regidor
de Turisme de Santa Maria de
Palautordera resalta “el gran
esforç i compromís per part de
tothom en les moltes reunions
que s’han fet bàsicament a
Hostalric i també a Palau i la
implicació tècnica i políƟca”.

L’acte d’aquest dissabte ha
estat la inauguració més lúdica de la ruta i arriba pocs dies
després de la inauguració oficial que es va fer a Tordera. Hores d’ara ja s’han portat a terme actuacions de senyalització
i adequació del ferm a onze
municipis dels divuit i ja hi ha
114 quilòmetres d’iƟnerari
plenament pracƟcables.

VOLS TREBALLAR DE COMERCIAL?
Concerta entrevista a: info@laviladigital.com
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Aparcament segur de bicicletes a l’estació de tren
de Santa Maria de Palautordera

És la primera prova pilot que fa el Departament de Territori i Sostenibilitat a Catalunya
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- El Departament
de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya ha
aprofitat la construcció de la
via ciclista que uneix l’estació
de Santa Maria de Palautordera amb el nucli urbà, per
instal·lar-hi un aparcament segur de bicicletes i els elements
que han de permetre la seva
obertura de manera telemàƟca
per part dels usuaris. L’objecƟu
de l’aparcament és facilitar un
lloc d’estacionament segur
de les bicicletes per usuaris
del tren que vulguin uƟlitzar
aquest mitjà per accedir a
l’estació.
En aquest moment, s’estan
acabant de consensuar amb
l’Ajuntament els temes de gesƟó operaƟva i es preveu que
es pugui posar en servei durant les properes setmanes.
Aquest primer aparcament té
una capacitat de 28 places que

es pot ampliar fins a les 40
i incorpora un peƟt conjunt
d’eines per ajustar la bicicleta.
En aquest senƟt, a l’interior de
l’aparcament també s’ubicaran
properament, com a prova pilot, cinc bicicletes elèctriques
de lloguer per als usuaris de
tren que arribin a l’estació
de Palautordera i vulguin fer
servir aquest mitjà per fer el
darrer tram del seu desplaçament.
Mentre es fa la valoració de
la prova pilot, paral·lelament,
el Departament de Territori i
Sostenibilitat està impulsant
un estudi per idenƟficar i seleccionar un primer paquet
d’estacions ferroviàries amb
major demanda potencial
per estendre aquesta mesura. Aquest primer paquet inclouria 20 estacions amb aparcament segur per residents i
10 estacions amb bicicletes de
lloguer per dispersió.

www.laviladigital.com

6

societat

Una estudiant de l’insƟtut Baix Montseny millor nota de la
selecƟvitat del Vallès Oriental
SANT CELONI.- Marina Segura Broncano, veïna de Santa Maria de Palautordera, ha
estat la nota més alta del Vallès Oriental de la selecƟvitat
d’enguany amb un 9,7, juntament amb una noia de Granollers. Tot i viure a Palau la seva
vida escolar l’ha feta a Sant Celoni i ha estat una de les alumnes del grup de 62 que s’han
presentat de l’InsƟtut Baix
Montseny on ha estudiat el batxillerat. S’ha quedat només a
dues dècimes de la millor nota
de Catalunya i a tres de la nota
màxima.
Marina Segura també ha explicat que una vegada acabat
l’examen i veure les correccions que es pengen a internet
van quedar una mica decebuda perquè esperava treure
una nota més baixa que no pas
l’aconseguida.
Estudiarà la carrera de matemàƟques i İsica a la UAB.

La Diputació de Barcelona impulsa una nova aplicació mòbil
dels parcs del Montseny i el Montnegre-Corredor
MONTSENY.- La Xarxa de
Parcs Naturals disposa d’una
nova aplicació per a telèfons
mòbils i tauletes que aplega
informació detallada de cadascun dels onze espais naturals
que la conformen. La nova
aplicació és gratuïta, ofereix
els conƟnguts en català i en
castellà i està disponible tant
a Google Play (disposiƟus Android) com a Apple Store (disposiƟus iOS) sota el nom Parcs
Naturals. Fins ara, cadascun
dels parcs de la Xarxa de Parcs
Naturals tenia una app pròpia,
i la seva instal·lació ha estat
una aposta de la Diputació de

Barcelona per les noves tecnologies i perquè la demarcació esdevingui un territori
smart.
El conjunt d’espais naturals
inclosos en aq uesta aplicació són el Parc Natural del
Montseny, l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona, el
Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac, el Parc del
Castell de Montesquiu, el Parc
del Montnegre i el Corredor,
el Parc de la Serralada Litoral,
el Parc de la Serralada de Marina, el Parc del Garraf, el Parc
d’Olèrdola, el Parc del Foix i el
Parc Fluvial del Besòs.

La informació del Baix Montseny al dia:
www.laviladigital.com
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Trobat un nou niu de vespa asiàƟca
a Sant Celoni

1.200 plantes en una casa boscosa
del Montnegre

SANT CELONI.- El 3 de juliol es va localitzar un niu primari de vespa asiàƟca al carrer Eduard Domènech. El niu el va detectar el veí
de l’habitatge, que va contactar amb l’Ajuntament a través del servei d’avís de detecció de vespa asiàƟca del municipi. Els tècnics municipals van confirmar que es tractava d’un niu d’aquesta espècie
i el mateix vespre s’hi va fer anar un expert per a la seva reƟrada.
L’ajuntament aprofita per tornar a demanar a la ciutadania que
revisi les cornises de les teulades, garatges i porxos per tal de detectar la presència de nius primaris de vespa asiàƟca i poder-los
reƟrar, i evitar així la consƟtució, a l’esƟu, dels nius definiƟus que
aquests insectes acostumen a crear a les capçades dels arbres de
ribera. Aquests nius definiƟus poden acollir a milers de vespes, i
tot i no ser especialment agressives amb les persones, suposen un
risc de picades i, sobretot, una amenaça per a l’abella autòctona.

SANT CELONI.- Els Mossos d’esquadra han localitzat aquest
mes de juliol una plantació amb 1.200 plantes de marihuana
en diferents estadis de floració situada en una zona boscosa
de la urbanització de Cal Batlle de Sant Celoni, al Montnegre.
L’actuació de la policia catalana va tenir lloc el passat 11 de juliol
durant el maơ.
Segons les informacions facilitades pels Mossos d’Esquadra,
es va localitzar la plantació arran d’un desnonament prèviament
comunicat i programat per un jutjat de Granollers. Es va detenir
un home de 36 anys al qual se l’imputen delictes d’usurpació,
defraudació de fluid elèctric i un delicte contra la salut pública.
Era un culƟu indoor preparat amb sistemes de rec, llum i aires
condicionats, per aconseguir un sistema intensiu de culƟu de
marihuana.

ACLARIMENT EN RELACIÓ A LA RETIRADA DE NIUS
Antoni Armengol (Anura Montseny) assenyala que, la reƟrada
de nius embrionaris en teoria permet reduir el nombre de nius
secundaris, però en quant a reƟrada nius, el més important es
la detecció i eliminació de nius secundaris, abans que les femelles fecundades l’abandonin per hivernar, ja que en poden
sorƟr fins a 500 femelles fecundades, que cadascuna intentarà
l’any següent, fundar un niu embrionari. En tot cas el control
de la vespa passarà per totes les fases del seu cicle biològic, i
tècniques com detecció i eliminació de nius (tant primaris com
secundaris) , protecció d’apiaris amb arpes elèctriques, trampes amb atraients amb feromones d’atracció, d’alimentació,
de senyals de perill, etc..

El Baix Montseny a l’abast!
Redacció: info@laviladigital.com
Publicitat: 647 908 967
www.laviladigital.com
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El karateca de Sant Celoni Joan Just meEl Club Judo Baix Montseny ja té les
dalla de bronze a Croàcia però no es clas- dues primeres alumnes que
sifica pels Jocs Olímpics de la Joventut
aconsegueixen el cinturó negre

SANT CELONI.- El karateca
de Sant Celoni Joan Just tot i
haver aconseguit la medalla de
bronze en la WKF QualificaƟon
Tournement que es va celebrar
celebrat a Umag (Croàcia) es
va quedar a un pas per aconseguir una de les dues places
que donaven dret a la parƟcipació en els Jocs Olímpics de
la Joventut Buenos Aires 2018.
El compeƟdor del Karate Club
Just en la categoria kumite
de -68 Kg. va aconseguir victòries contra representants
d’Alemanya, Colòmbia, Algèria

i Jordània per classificar-se per
la semifinal.
En aquesta part del campionat, que suposava assegurar
la plaça per Buenos Aires, es
va enfrontar al karateca belga QuenƟn Mahaudden amb
qui va disputar un combat
molt igualat i després d’anar
perdent per un clar 3 a 0 va
remuntar fins el 3 -3 però va
perdre pel que es coneix per
“Senshu” que traduït en llenguatge esporƟu vol dir aconseguir el primer punt sense
oposició.

Plata i bronze en llançament de martell
per l’atleta de Vallgorguina, Marçal Cruz,
a Vitòria Gasteiz

VALLGORGUINA.- L’atleta de Vallgorguina del CA Sant Celoni,
Marçal Cruz, conƟnua sumant medalles al seu palmarès en el
seu darrer any de la categoria M40 ja que en el darrer campionat
d’Espanya celebrat a a Vitòria Gasteiz va tornar a casa amb la medalla de plata en martell pesat amb una marca de 12,80 metres,
bronze en martell amb una distància de 43,13 metres i la sisena
posició en llançament de disc amb 32,58 metres. També li ha
suposat fer les seves millors marques personals.

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Dues judoques del
Club Judo Baix Montseny, amb
seu a Santa Maria de Palautordera, han aconseguit superar
els exàmens de cinturó negre
-1r DAN- a les instal·lacions de
les Llars Mundet de Barcelona.
Es tracta de Loly Peula, de 51
anys que va fer l’examen per
via tècnica i era la més veterana de les 95 persones que es
van presentar a l’examen.

L’altra cinturó negre és Mariona Madí, de 16 anys i ja té bons
resultats en compeƟcions a nivell de Catalunya. Aquesta judoca va fer l’examen via compeƟció.
Loly Peula i Mariona Madí són
les dues primeres alumnes del
Club Judo Baix Montseny, des
que va obrir portes l’any 2012,
“cosa que és un orgull”, ha manifestat l’entrenadora Vanessa
Garcia.
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