
ACTA 2/2022 CONSELL DE MEDI AMBIENT 

Dia: dilluns 4 d’abril de 2022 

Hora inici: 19.00h 

Lloc: Sala Ainaud de Lasarte 

Aquest acta recull les idees principals de les intervencions  i acords 

Assistents: 

• Representació de la ciutadania: Esther Cruz, Jaume Pujolràs i Pere Belmonte. No 

assisteix Andrea Soto 

• Representació dels grups municipals: Josep Parada (Junts per Sant Pol) i Gus Romero  

• (CUP Sant Pol) 

• Representació d’entitats: convidats que hauran de formalitzar la seva representació:  

Joan Mestres i Julio Suárez (ADF Vallalta), Joan Piqueras (Grup l’Hotel), Anna Romero  i 

Anna Rovira (AFA Escola Sant Pau) i Rosa Maria Roca (Associació de propietaris 

forestals de Montnegre) 

• Representació de l’Ajuntament : Elena Fernández, tècnica de Medi Ambient i Isabel 

Llari, Regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Equitat. 

Ordre del dia: 

1.Presentació persones representants d’entitats i explicació del procediment de formalització 

com a membres del Consell sectorials : 

• ADF Vallalta: Joan Mestres i  Julio Suárez 

• Associació propietaris forestals dels Montnegre :  Rosa M.  Ro 

• Grup l’Hotel : Joan Piqueras 

• AFA escola Sant Pau: Anna Romero i Anna Rovira 

Breu explicació del procediment per formalitzar la seva participació com  a 

representant d’entitats al Consell Sectorial: 

Pas1)Inscriure'sal registre d'entitats:  
https://www.santpol.cat/formulari.php?id=50114 
 
Pas 2) Un cop ho hagin fet, rebran  un document d’inscripció per formar part del 
Consell de la Vila i dels consells sectorials on hauran de comunicar el seu representant. 
 

2.Projecte de naturalització de platges i riera: La Regidora de Medi ambient fa una breu 

explicació del projecte de naturalització de platges aprovat pel Ple municipal de gener del 2022 

i el conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’associació Natura, naturalistes del 

Maresme per dur a terme l’Acord de custòdia que permet a aquesta associació, gestionar les 

platges naturals de Sant Pol, per tal de restaurar la vegetació pròpia d’aquest sistemes, amb 



més biodiversitat, més re silents al canvi climàtic i creant un espai per aprendre com funcionen 

les dunes i les dinàmiques litorals. 

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol impulsar la renaturalització de les platges de la vila i la 
desembocadura de la riera de la Vallalta amb un Pla de gestió integral dels espais naturals, i 
ho vol fer en línia amb una tendència cada cop més estesa arreu del territori europeu, en la 
qual cada cop és més rellevant el paper que tenen els ciutadans i les ciutadanes en la 
conservació de la natura, ja sigui de manera individual o a través d'organitzacions de caràcter 
associatiu. 
 
La custòdia del territori a Catalunya s'ha convertit en la fórmula majoritària per conservar la 
natura a través de la iniciativa popular, i s’ha creat la Xarxa de Custòdia del Territori en 
col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Precisament la fórmula de la custòdia s'ha demostrat com un mètode de treball eficaç i 
democràtic que es fonamenta en dos principis bàsics: l'aproximació transversal a la gestió i a la 
conservació del medi i el patrimoni natural i cultural, i la participació directa de la societat civil 
en les polítiques públiques i en l'acció sobre el territori per a la conservació de la biodiversitat. 
 
El Pla consistirà en la sembra i plantació de plantes autòctones dunars, amb la seva cura i 
seguiment. En els documents adjunts trobareu informació més detallada sobre les espècies a 
recuperar i el pla de treball en la memòria tècnica. 
 
D'altra banda, s’ha portat a terme els treballs d'eliminació de les espècies vegetals invasoresi la 
naturalització de la riera de la Vallalta, en el tram entre l'escola Sant Pau i la seva 
desembocadura. 
 
Fins al moment, s'ha procedit a l'eliminació dels canyissars (Arundodonax), utilitzant mètodes 
físics fins a esgotar els rizomes -els sistemes radiculars on s'emmagatzemen les reserves de la 
planta-. La canya és una espècie originaria d'Àsia i es va introduir al Maresme per ser utilitzada 
com a suport dels conreus de la mongeta, el tomàquet i el pèsol, però ràpidament va 
colonitzar les rieres i va reduir la superfície de la comunitat vegetal autòctona, com ara 
l'alocar. A més, la canya redueix la secció de desguàs de les rieres i incrementa el risc 
d'inundacions durant els aiguats. 
 
També s'ha procedit a l'eliminació de les deixalles que s'han abocat a la llera amb el seu 
transport a un gestor autoritzat. 
 
En els darrers dies s'ha iniciat la naturalització dels marges en el tram d'afectació del projecte, 
amb la recuperació de les espècies vegetals de l'alocar: aloc (Vitex agnus-castus), vinca (Vinca 

major) i magraner (Punicagranatum). 
 
S'actua en un total de 2'5 hectàrees i el cost total de les actuacions, que executa la Federació 
ADF Maresme, és de 43.154,15€ IVA inclòs. Per a la realització d'aquests treballs, l'Ajuntament 
de Sant Pol de Mar disposa d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Pel que fa a la naturalització de platges el passat dia 26 de febrer es va portar a terme una 
jornada divulgativa amb la presencia de l’Oriol Bassa, enginyer de forest i membre de 
l’Associació Natura, per explicar el pla de treball que durarà 4 anys i en el qual s’ha començat a 
sembrar algunes espècies a la platja de Can Villar. 
 



A continuació s’inicia un debat per aportar propostes de difusió  i participació popular en el 
projecte: 
 

- Esther Ruiz proposa que mentre no es protegeixi la zona amb la cordada s’instal·lin 
rètols provisionals informant als visitants que s’han iniciat els treballs de sembra. 
 

- Joan Mestres proposa que siguin retirades les palmeres de la platja on s’ubica la 
guingueta de la platja de Can Villar (Fiji time) i que fa anys que van ser plantades i no 
retirades. També comenta la necessitat que les guinguetes siguin informades del 
projecte i puguin participar en la seva difusió i custodia. 
 

- Anna Romero exposa la necessitat que la difusió del projecte es faci amb la 
participació de la llar d’infants,  l’escola i l’institut, a banda d’organitzar activitats 
familiars per la sembra i neteja de les zones de la platja a naturalitzar. 
 

- Anna Rovira proposa que la participació dels centres educatius  és fonamental per 
promoure la corresponsabilitat  popular en el projecte.Exposa que l’Escola Sant Pau 
escull cada any un eix temàtic que guia tots els projectes del centre, es podria 
proposar la naturalització i la gestió integral de les platges i riera com l’eix temàtic del 
proper curs acadèmic,promovent la participació de l’escola en el disseny dels panells 
informatius de les zones naturalitzades; també proposa que cada nen es faci 
responsable d’un metre quadrat de zona,corresponsabilitzant-se de les plantes 
sembrades i de la seva cura. 
 

- Anna Romero exposa que l’escola Sant Pau forma part de la xarxa d’Escoles Verdes i es 
podria incloure el projecte dins de les accions divulgatives que es fan amb l’Escola 
Natura del Parc Montnegre Corredor. 
 

- Joan Mestres explica el projecte de naturalització d’un tram de la riera Vallalta en el 
terme municipal de Sant Iscle com a bona pràctica a tenir en compte. 
 

- Pere Belmonte exposa la necessitat d’incloure la neteja i gestió dels torrents en aquest 
projecte i posa d’exemple la necessitat de netejar el Torrent Arrosser en tota la seva 
extensió i des de la seva capçalera per evitar problemes d’embossament de deixalles 
en el seu pas per la Sènia, punt on comença el seu soterrament. 
 

- Rosa Maria Roca pregunta qui té les competències en matèria de manteniment i 
neteja de torrents i rieres. La tècnica de medi ambient explica que al seu pas per zones 
urbanes la competència és municipal i a la resta del terme la competència és de 
l’Agencia Catalana de l’aigua (ACA). La Regidora exposa que actualment l’ACA posa a 
disposició dels municipis unes subvencions per portar a terme aquestes actuacions de 
manteniment i neteja i posa l’exemple de les obres finalitzades recentment a la riera al 
talús de Can Roca, subvencionades en un 75% del cost per l’ACA. Pel que fa a la riera 
Vallalta la zona urbana s’estén des de la seva desembocadura fins la zona industrial 

 
 

 

 



3.Proposta de neteges forestals amb silvipastura: franges de prevenció d’incendis  

La Regidora de Medi ambient exposa la voluntat d’iniciar el manteniment de les franges de 

prevenció d’incendis mitjançant silvipastura. Aquesta tècnica consisteix en la pràctica de 

combinar forestació i pasturatge d'animals domesticats d'una manera mútuament beneficiosa.  

Els avantatges d'una operació de silvipastura correctament gestionada són un augment de la 

conservació de la terra, evitant l’erosió que està provocant l’abandonament de les feixes 

agrícoles en els nostres boscos  i la reducció d’emissions de CO₂ al no utilitzar mitjans 

mecànics.  

La tècnica de Medi ambient explica que un propietari forestal s’ha posat en contacte amb la 

Regidoria per conèixer possibles explotacions ramaderes a la zona de la Vallalta que poguessin 

fer les tasques de neteja de sotabosc mitjançant ramats de cabres. La Regidoria de Medi 

Ambient els ha posat en contacte amb una explotació recent instal·lada a la Vallalta que es 

dedica al pasturatge amb un ramat de 150 cabres i que mitjançant un contracte de màxim 3 

mesos fa neteges forestals. També exposa que s’han iniciat converses amb aquesta empresa 

per poder fer contractacions des de l’Ajuntament seguint les recomanacions i objectius de la 

Diputació de Barcelona per l’àrea d’influència del Parc Montnegre Corredor (promoure l’ús de 

ramats com a eina de prevenció d’incendis i conservació de la diversitat en el manteniment de 

franges de protecció de baixa combustibilitat, dels espais oberts,i en general del paisatge de 

mosaic) 

S’acorda que la propera sessió es realitzarà el dilluns 9 de maig  a les 19h  i es proposen alguns 

punts a tractar: 

- Campanya de neteja popular de boscos i divulgació de mecanismes de detecció i 

comunicació  la Regidoria de Medi ambient  de deixalles i abocaments incontrolats. 

- Campanya de reducció de residus i millora del servei de recollida de la brossa Porta a 

Porta (PaP). 

 

 La sessió s’aixeca a les 20:25h. 


