
    
A Sant Andreu de Llavaneres, a les 20.17 hores del dia 30 de març de 2017, a la Casa de la Vila, es
reuneixen, el president Jordi Roldós (Regidor de Medi Ambient), el Sr. Arnau Matas (representant
d'ERC-AM),  el Sr. Carlos Sánchez (representant de C's),  el Sr. Xavier Tarruella (proposat per la
regidoria), el Sr. Lluís Sala (proposat per la regidoria), el Sr. Josep Sibilla (proposat per la regidoria) i
el Sr. Josep Bertran (representant de l'ADF Serralada de Montalt) amb l'objecte de celebrar la sessió
ordinària del Consell Assessor de Medi Ambient (d'ara en endavant, el Consell). Ha comunicat la
seva absència el Sr. Joan Rubal (vice-president).

Actua com a Secretari el Sr. Héctor Andino, tècnic municipal de Medi Ambient.

Atès que s’ha obtingut  el  quòrum necessari,  el  president  obre l’acte  i  es passa a conèixer  els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.

Primerament Atès, el president demana d'aprovar l'acta de la sessió anterior. No havent-hi cap vot
en contra, es declara aprovada per unanimitat.

El president proposa passar el punt 2 de l'ordre del dia (Problemes d'incivisme en la recollida de
residus) al final atès que ha convocat a l'alcalde Joan Mora a la discussió d'aquest punt. No havent
cap comentari en contra, s'accepta la petició, de manera que el punt 3 de l'ordre del dia passa a ser
el segon i així consecutivament.

1.-  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

El president demana d'aprovar l'acta de la sessió anterior. No havent-hi cap vot en contra, es declara
aprovada per unanimitat.

2.- PROPOSTA D'ACTUACIÓ DE NETEJA A LLAVANERES EL DIA 14 DE MAIG EN EL MARC
DE LA CELEBRACIÓ DEL «LET'S CLEAN UP EUROPE»

En Jordi Roldós fa una breu introducció sobre l'actuació d'aquest any, que s'organitza de manera
conjunta amb l'ADF Serralada de Montalt. Es vol dur a terme una actuació per grups fent una
mena de concurs per veure quin grup és capaç de recollir més quantitat de residus.

Carlos Sánchez pregunta si pot ser una actuació familiar, per si surten residus perillosos o molt
grans, responent en Jordi Roldós que en la neteja que es va fer a la tardor van venir famílies tot i
que va sortir de tot: runa, vàters, pintures …...

Héctor Andino fa una breu explicació per contextualitzar l'actuació, dins d'un projecte europeu i a
través  del  suport  de  l'Agència  de  Residus  de  Catalunya  (ARC).  També  comenta  que  la
concessionària del servei de recollida de residus i neteja viària municipal, FCC, també col·laborarà
tot cedint material i recollint els residus que es trobin.

Josep  Sibilla  planteja  de  quina  manera  es  puntuarà  per  saber  quin  grup  és  el  guanyador,
responent en Jordi Roldós que segons el pes obtingut. Hi ha un breu intercanvi d'opinions sobre
quin sistema de puntuació seria el millor.  Lluís Sala creu que és injust,  perquè tothom que hi
participi hauria de guanyar, proposant en Josep Sibilla que es podrien fer vals per les botigues del
poble.

En Lluís Sala comenta que es podria fer una butifarrada per a tots els participants.

3.- PROPOSTA DE CELEBRACIÓ DEL DIA DEL MEDI AMBIENT A LLAVANERES

En Jordi Roldós comenta que el dia 4 de juny es celebra el dia del medi ambient, i la regidoria
proposa celebrar-ho el dia 11 de juny amb un seguit de propostes:
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1. Sortida guiada per diverses persones per conèixer l'entorn que ens envolta

2. Pedalada popular

3. Tallers diversos (construcció caixes-niu, taller de reutilització, punt d'informació …).

4. Xerrada (sobre l'efecte que les accions individuals de les persones tenen sobre l'escalfament
global, que potser podria fer en Sito Alarcon)

5. Pica pica pels participants

En Carlos Sánchez pregunta per quin motiu no es fa el dia 4 de juny, explicant en Jordi Roldós
que proposa fer-ho el dia 11 perquè ell el 4 no pot i perquè s'ajuntaria més encara amb el «Let's
clean up Europe», però també manifesta que es pot canviar. Tothom accepta el dia 11 i en Carlos
Sánchez proposa que potser el dia 4 es podria fer alguna cosa com una xerrada.

Xavier Tarruella manifesta la seva preocupació en que no vingui massa gent, perquè potser el
canvi climàtic no és el millor ganxo. Jordi Roldós creu que podrà arrossegar gent pel dia 11 de
juny.

Arnau Matas proposa que  es  faci  també referència  a  les tasques realitzades en la  franja  de
protecció contra incendis del nucli urbà. Carlos Sánchez recorda que Sito Alarcón parlava de la
importància de la gestió forestal i ell creu que podria ser un tema interessant que resulti atractiu a
la gent. Jordi Roldós comenta que tots els temes relacionats amb el medi ambient interessen però
potser no el suficient com per venir.

Arnau Matas proposa que la xerrada es faci al llarg de la sortida, perquè el tema de la gestió dels
boscos pot donar per treballar-se sobre el terreny. 

Lluís Sala s'hi afegeix i recorda l'èxit que va tenir la sortida que es va fer a can Cabot de Munt en
l'aniversari del Casal. No té clar si repetiria el lloc, però sí comenta que va ser molt interessant
perquè van venir moltes persones i  cadascú va parlar del seu àmbit de treball  / interès. Jordi
Roldós comenta que l'Andreu Ventura vol fer un llibre sobre les roques del municipi, potser es
podria  fer  una  sortida  sobre  aquest  tema.  Héctor  Andino  comenta  l'experìència  d'una  sortida
promoguda  pel  Parc  del  Montnegre-Corredor  a  Llavaneres  va  comptar  amb  un  munt  de
participants (la més multitudinària de tot l'àmbit). Lluís Sala proposa de fer-ne d'altres rutes, de
temàtiques diferents.  Pep Sibilla  recorda que en Sito Alarcón comentava el tema relatiu a les
dinàmiques litorals i Carlos Sánchez creu que no s'arreglarà res fins que s'aporti sorra, cosa que
en Lluís Sala creu que no servirà de res.

En Lluís Sala considera que una sortida ermita de St. Sebastià-Església St. Pere-mar (2,5 km)
seria una bona possibilitat perquè té «mar i muntanya».

4.-   ACTUACIONS DE LA REGIDORIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS I DE LLUITA  
CONTRA LA PLAGA DEL TOMICUS

Jordi  Roldós  comenta  que  Llavaneres  ha  estat  un  dels  municipis  pioners  de  la  provincia  de
Barcelona que ha dut a terme la franja de protecció d'incendis al voltant del nucli urbà. Hi ha hagut
una directora d'obres que és qui ha marcat les directrius tècniques. A banda s'ha aprofitat per
aconseguir que amb el pressupost de la franja, també s'ha aconseguit que es faci la neteja forestal
del parc del turó / glorieta.
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Lluís Sala proposa que es plantin alzines perquè és l'arbre autòcton de la zona, cosa que en Jordi
comenta que de cara al 2018 en tot cas. Arnau Matas no creu que s'hagin de plantar arbres i, com
a molt, plançons. Josep Bertran recorda la iniciativa de Toyota que van plantar com mil aglans a la
Font de Llorita i no va sortir cap plançó ….

Pep Sibilla creu que seria convenient plantar un arbre a ca l'Alfaro, a la zona a on es troben les
pícees, per anar reposant els arbres. En Lluís Sala proposa que sigui un  Gingko biloba. Josep
Sibilla creu que seria preferible una espècie autòctona com pot ser el garrofer. Aprofita també per
felicitar  a  la  regidoria  per  haver  plantat  uns  arbres  al  parc  de  can  Rabassa,  que  està  molt
necessitat d'ombra.

Arnau Matas es mostra preocupat per l'entrada de plantes exòtiques a causa la franja de protecció
contra incendis. Tant Héctor Andino com Xavier Tarruella creuen que això és més aviat per causa
dels abocaments que els jardiners fan des de les parcel·les. Xavier Tarruella cometna que al Molí
de can Cabot hi ha tot un tapissat.

A les 21:15 l'alcalde Nani Mora s'icorpora a la reunió tot saludant a tots els presents.

Xavier  Tarruella  comenta que l'ha sobtat  l'expansió  que la  Lavatera olbia ha tingut  a  la  finca
municipal.  Fa  una  reflexió  com  s'han  anat  perdent  aquelles  espècies  vegetals  més  típiques
d'ambients assolellats.

Lluís Sala proposa fer una sortida de retirada de plantes exòtiques.

Jordi Roldós explica l'acord de ple per mirar de frenar l'expansió de l'escarabat Tomicus. Durant
tres mesos no s'aplicaran les taxes per la tala de pins en parcel·les urbanes previ informe dels
tècnics  de la  Federació  ADF sobre  les  actuacions  que  cal  dur  a  terme.  A partir  del  mes de
setembre, es farà requeriment perquè es treguin els arbres malalts.

5.-   PROBLEMES D'INCIVISME EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS: MESURES DE CONTROL  

Jordi Roldós comenta que, tal i com s'havia acordat a la darrera reunió de la comissió, l'alcalde
Nani Mora està present per poder parlar de la problemàtica de l'incivisme.

Nani Mora exp,cia que s'està treballant en una nova ordenança de civisme per poder castigar els
actes incívics. Quan es tingui un esborrany, es posarà en comú amb el Consell per si es volen fer
aportacions.

En relació a l'abocament de residus, es posaran càmeres dissuasòries 2 fixes i  càmeres mòbils
en els punts més conflictius. Tanmateix, comenta que s'han de demanar permisos i que tot això
complica la posada en marxa.

Igualment,  comunica  que  dins  del  pressupost  participatiu  pel  2017  els  ciutadans  van  decidir
destinar  diners  perquè  l’ajuntament  dugui  a  terme  una  campanya  de  civisme.  Jordi  Roldós
comenta que a l’estiu es nota molt més aquest incivisme.
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6.-   PRECS I PREGUNTES  

 Jordi  Roldós  aprofita  la  presència  de  Nani  Mora  per  parlar  del  tema  de  la  possible
expropiació del Molí de’en Cabot. Els membres del Consell estan d’acord en tirar endavant
el projecte d’expropiació que Nani Mora quantifica al voltant dels 50.000 € i 1,5 anys de
papers perquè els propietaris no sembla que estiguin pel tema.

Jordi Roldós comenta que caldrà definir, en aquell moment, què fer amb aquest espai.  
Josep Sibilla comenta que no pot ser un parc més i en Xavier Tarruella diu que l’ideal és 
que no es toqui  gaire  l’espai,  fer  una mena de «santuari».  Nani  Mora  comenta  que  
políticament s’ha de vendre com un espai que no s’ha de massificar, però que caldrà a
dequar un petit camí per on la gent hi pugui accedir. 

Tots els membres del Consell Assessor manifesten la importància que té aquest espai a
nivell de biodiversitat.

 Jordi Roldós llegeix un correu electrònic enviat per Joan Rubal, excusant-se per no poder
assistir i demanant al Consell Assessor algun tipus de trastallat a ADIFF de la queixa més
ferma possible per l’actuació que han dut a terme en els plàtans de l’estació.

Carlos Sánchez proposa elevat una queixa formal per l’actuació que ADIFF ha
dut  a  terme.  Tot  el  Consell  Assessor  manifesta  en  el  seu  enuig  per  la
destrossa feta  en  uns arbres  que estaven  ben formats  i  sense cap  perill.
Xavier  Tarruella  proposa  que  sigui  ADIFF  qui  s’encarregui  de  dirigir  el
creixement de l’arbre.

No havent-hi més qüestions , en Jordi Roldós agraeix a tothom el seu interès i  els convida a la

propera sessió.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 22:10 hores, de la qual s’estén la
present acta. En dono fe.

Héctor Andino Pol
Secretari

Sant Andreu de Llavaneres, data de signatura electrònica
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