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Ajuntament de
Sant Celoni  

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni,
en sessió del dia 28 de setembre de
2017, ha aprovat inicialment la modifi-
cació del Reglament orgànic munici-
pal de l’Ajuntament de Sant Celoni.
S’informa que l’expedient administra-
tiu corresponent estarà exposat al pú-
blic a la Secretaria de l’Ajuntament
durant el termini de trenta dies hàbils,
comptat des de la darrera inserció
dels edictes anunciadors als mitjans
de comunicació reglamentàriament
pertinents.
Durant el referit període, tot aquell
que estigui interessat podrà examinar
el text de la modificació i l’expedient
instruït a l’efecte, i podrà presentar els
suggeriments o les al·legacions que
consideri oportuns.
La modificació del Reglament orgànic
municipal de l’Ajuntament de Sant Ce-
loni esdevindrà definitivament aprova-
da si durant el termini d’exposició pú-
blica no es presenta cap al·legació,
reclamació o suggeriment per part de
les persones legitimades, cas en què
es procedirà a la publicació del text de
la modificació del Reglament al Butlle-
tí Oficial de la Província.

Francesc Deulofeu Fontanillas
Alcalde
Sant Celoni, 29 de setembre de 2017

CAMBRA DE LA PROPIETAT
URBANA DE BARCELONA

Es convoca Assemblea de Compro-
missaris que tindrà lloc el dia 26
d’octubre de 2017 a les 11:00 hores
en primera convocatòria i a les 12:00
hores en segona convocatòria, al do-
micili social d’aquesta Cambra, Via
Laietana, 22, i en la qual es tractarà
dels temes següents:

- Lectura de l’Acta anterior 
- Actuació institucional de la Cambra
- Pressupost ordinari exercici 2018 
- Tarifa de serveis especials 2018
- Torn obert de paraules

Barcelona, 5 d’octubre de 2017
La secretària

Els compromissaris hauran d’acreditar
la seva personalitat mitjançant el DNI.
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La Serralada Litoral, que
s’estén entre el Maresme i
el Vallès, és un espai d’in-
terès natural protegit. Ho
és des de l’any 1992, quan
el municipi de la Roca del
Vallès i els ajuntaments de
Teià, Vilassar de Dalt i Ar-
gentona, amb el suport del
Consell Comarcal del Ma-
resme, van impulsar la
protecció del territori dins
un pla d’interès natural
que va aprovar la Genera-
litat. Avui els límits del
parc s’han ampliat i englo-
ben fins a quinze munici-
pis, a més dels consells co-
marcals, la Generalitat i la
Diputació de Barcelona.
“El món local va ser ales-
hores l’impulsor d’una de-
cisió política i valenta.
S’han teixit complicitats
amb aquests 25 anys”, as-
segurava el president del
consorci del parc i alcalde
de Teià, Andreu Bosch, sa-
tisfet de la trajectòria.

El Parc de la Serralada
Litoral protegeix una su-
perfície de 7,3 hectàrees

arran de l’última amplia-
ció que la Generalitat va
aprovar el 2013 i que in-
clou els termes d’Alella,
Argentona, Cabrera de
Mar, Cabrils, Martorelles,
Montornès del Vallès, Òr-
rius, Premià de Dalt, la Ro-
ca del Vallès, Santa Maria
de Martorelles, Teià, Tia-
na, Vallromanes, Vilanova

del Vallès i Vilassar de
Dalt.

“Som un parc relativa-
ment petit, però amb tres
ecosistemes molt variats,
a tocar de nuclis urbans on
s’ha de continuar vetllant
per equilibrar l’ús públic
amb la biodiversitat”, aler-
tava el president del con-
sorci. Per això, un dels rep-

tes per al 2018 és aprovar
les ordenances d’ús públic
per delimitar els camins
per a activitats massives,
com ara les curses de BTT,
i restringir el seu pas per
zones d’especial sensibili-
tat per la flora i la fauna.
Actualment s’hi fan pro-
jectes de reintroducció
animal com la del gripau
d’esperons i el tritó verd,
així com la nidificació de
l’àliga marcenca i l’astor.
El pla especial de la darre-
ra ampliació, que va fer
créixer el parc en 3.000
hectàrees, s’ha d’aprovar
el 2018. Avui es reuneix el
ple del consorci per apro-
var-ne el pressupost,
750.379 euros, per a l’any
vinent.

La commemoració dels
25 anys del parc es va cele-
brar divendres al Teatre La
Massa de Vilassar de Dalt
amb la presència dels mu-
nicipis i les institucions.
L’acte va servir per home-
natjar la col·laboració dels
Agents Rurals, els bom-
bers, ADF i cossos de segu-
retat que intervenen en la
prevenció d’incendis. ■

El Parc Serralada Litoral
compleix vint-i-cinc anys
a Bosch: “S’ha d’equilibrar l’ús públic amb la biodiversitat” a Per al 2018 es delimitaran les curses
de BTT i s’aprovarà el pla especial de l’ampliació del Parc, que quinze municipis agregats

Elena Ferran
ALELLA

ALELLA
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La frase

“El món local va ser
l’impulsor d’una
decisió política i
valenta. S’han teixit
moltes complicitats”
Andreu Bosch
PRESIDENT DEL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL

Els turons a Cabrera de Mar que formen part dels límits del Parc de la Serralada Litoral ■ EPA

Fumiguen 13.600
hectàrees contra
la processionària

SOLSONA

El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció fumiga 13.600 hectàrees
de bosc de la Catalunya Cen-
tral per combatre la plaga de
la processionària del pi. Les
comarques on s’està fent un
tractament més extensiu són
el Berguedà (6.500 ha) i el
Solsonès (3.700 ha), però
també s’està actuant a Osona
(2.300 ha) i al Bages (1.100
ha). La fumigació afecta 29
municipis. El tractament aeri
s’està fent amb avionetes i
helicòpters, que ja s’han po-
gut veure des de diversos mu-
nicipis. Segons Agricultura, les
condicions meteorològiques
dels darrers anys han fet que
la mortaldat de les erugues
hagi estat molt inferior i això
ha provocat un increment
d’aquesta plaga. ■ M. V.

L’espectacle de la crema
de la falla va tancar di-
umenge a la nit la vintena
edició de la Fira Mediter-
rània de Manresa i, ahir,
els responsables de la mos-
tra –que durant quatre
dies ha omplert la capital
del Bages de cultura d’ar-
rel tradicional– van donar
xifres: 9.642 entrades ve-
nudes –amb onze fun-

cions en què es van exhau-
rir les localitats– i un 73%
d’ocupació.

A més, la fira va captar
l’atenció de 1.121 profes-
sionals, entre programa-
dors, premsa i artistes. La
xifra és un 1,4% inferior a
la de l’any passat, però la
poca variació demostra
també la consolidació del
projecte. A banda, es van
acreditar 611 entitats.
Dels 1.121 professionals,
la majoria –830– eren ca-
talans, mentre que 120
van venir de l’Estat espa-
nyol i 171, d’altres països.
A més, es van presentar di-
nou propostes i es van fer
348 reunions ràpides.

Durant els quatre dies,
es van dur a terme 298 ac-
tivitats culturals i 113 es-
pectacles. Hi van partici-
par 126 companyies, la
majoria catalanes –83–,
però també provinents de
l’Estat espanyol –16– i de
la resta del món –27–. A
més, el passeig Pere III i al-
tres carrers i places del
centre es van omplir amb
87 parades d’artesania i
d’alimentació. Per cele-
brar els vint anys, la fira va
preparar una programa-
ció associada als quatre
missatges que defineixen
les dues dècades de trajec-
tòria: futur, patrimoni, in-
novació i Mediterrània. ■

a L’esdeveniment ha
tingut un 73%
d’ocupació i l’atenció
de 1.121 professionals

Carmina Oliveras / TLB
MANRESA

Tanquen amb 9.462
entrades venudes

FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

Una gentada es va aplegar a la plaça Major per veure la
crema de la falla ■ JORDI PREÑANOSA


