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El Parc Forestal del Montbaig passa a formar
part de l'Anella Verda metropolitana
Sant Boi s'ha adherit a la
proposta Anella Verda de la Diputació de Barcelona. Aquest
tràmit administratiu obre en la pràctica una via de
col.laboració tècnica i econòmica per consolidar les accions
empreses per l'Ajuntament per preservar els valors naturals,
històrics i socials del Parc Forestal Montbaig i recuperar la
muntanya de Sant Ramon com a espai educatiu i de lleure.
Un estudi recent de la Diputació de Barcelona proposa que
l'ermita de Sant Ramon es converteixi en el Centre
d'Interpretació Ambiental del futur Parc Agroforestal
Montbaig, Montpedrós i Puig Vicenç.
Anella Verda és una
proposta de desenvolupament
sostenible pensada per aplicar
criteris uniformes en la
conservació i gestió dels
diferents espais naturals de
l'entorn metropolità. Els parcs
del Garraf i Collserola disposen
de projectes ben delimitats per
desenvolupar en el marc
d'aquesta proposta; en canvi, el
parc Montbaig, Montpedrós i
Puig Vicenç encara està mancat d'una fórmula de consens
que en permeti la incorporació
a curt termini.

La riera Guinovart és un dels paratges més singulars del
terme municipal de Sant Boi

La Diputació proposa
convertir l'ermita en el
centre d'interpretació
ambiental de la comarca
Per això, l' Ajuntament de
Sant Boi, un dels principals
impulsors de la creació d'aquest
gran parc, va decidir l'any

Breus
El Pla Hidrològic Nacional, a debat a Sant Boi

passat començar a aplicar les
seves pròpies propostes als
espais de propietat municipal a
la muntanya de Sant Ramon,

agrupades sota la denominació
provisional de Parc Forestal
Montbaig. La posada en
pràctica d'aquestes propostes
rebrà un nou impuls ara amb
l'adhesió a la iniciativa Anella
Verda.

Convenis
L'Ajuntament ha iniciat
contactes amb la Diputació de
Barcelona per concretar
fórmules de col.laboració
tècnica i econòmica en el marc
de la proposta Anella Verda. El
projecte municipal Parc Forestal

Concurs d'idees per recuperar el Llobregat

L'Ajuntament ha convocat, dins de la campanya Viu el Riu, un
concurs d'idees per recuperar, com a zona de lleure i educació
mediambiental, dos trams del Llobregat. El concurs, amb una dotació de 300.000 pessetes, seleccionarà les tres millors propostes
presentades entre el 10 d'abril i el 10 de maig.
Recollida de restes vegetals

Escoles Verdes

L'IES Marianao va recollir el passat 5 d'abril el distintiu del projecte
pilot Escoles Verdes, que reconeix l'institut santboià com un dels
centres educatius catalans respectuosos amb el medi ambient. El
CEIP Amat Verdú s'ha sumat recentment a la iniciativa.

Pròximes accions
Entre les mesures que es
projecta dur a terme, podríem
esmentar, a tall d'exemple,
l'ampliació de la zona de pícnic
de Can Paulet amb un espai de
lleure esportiu i mediambiental,
la creació d'un centre d'interpretació ambiental a l'ermita de
Sant Ramon o l'adequació de
la Torre de les Bruixes com a
centre d'informació del parc.

L'Ajuntament lamenta el rebuig parlamentari a la
declaració de reserva natural per a Can Dimoni

Sant Boi acollirà el proper 26 d'abril una taula rodona en què
parlamentaris de les formacions polítiques catalanes debatran sobre el polèmic Pla Hidrològic Nacional (PHN). L'acte, que tindrà
lloc a Can Massallera, comptarà amb la presència de Marta Camps
(PSC), Bet Font (IC-V), Josep Rull (CiU), Xavier Vendrell (ERC)
i Rafael Luna (PP). El moderador serà Francesc Rovira, membre
del Consell Municipal de Medi Ambient de Sant Boi.

L'Ajuntament ha posat en marxa un nou servei, per recollir a
domicili les restes vegetals d'horts i jardins. Els particulars que
necessitin el servei han de trucar, entre abril i juny, al Telèfon Net
(93 630 45 45).

Montbaig descriu una trentena
de mesures, algunes de les
quals són ja una realitat (la
senyalització d'un itinerari natural a la muntanya, per
exemple).
Les
intervencions
previstes s'agrupen en vuit
àmbits: accessos i estacionament; control i regulació
d'activitats i construccions
il.legals; zones de lleure;
educació ambiental; recuperació del patrimoni històric;
protecció contra incendis;
gestió forestal; i protecció de
la fauna.

L'Ajuntament lamenta
que el Parlament de Catalunya
hagi rebutjat declarar les
Basses de Can Dimoni com a
reserva natural parcial. El 14 de
març, les proposicions no de llei
presentades per PSC i ERC

amb aquest propòsit van ser
rebutjades per un vot de
diferència. Els grups de Convergència i Unió i el Partit Popular van votar-hi en contra,
mentre que PSC, IC-V i ERC
ho van fer a favor. Xavier

Sánchez, regidor d'Entorn Natural, opina que "CiU i PP no
tenen interès a preservar els
espais naturals del Delta de
Llobregat, però en canvi consideren aquest territori com un
calaix de sastre per on fer
passar infraestructures".
Les llacunes de Can
Dimoni tenen un alt interès natural i biològic. Estudis científics i informes ecologistes certifiquen aquest valor, que la
Generalitat mateixa acaba de
reconèixer en incloure-les a
l'Inventari de Zones Humides
de Catalunya. Segons Xavier
Sánchez, però, "constar a un
inventari no és suficient per a
una correcta preservació".

